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In uitvoering van art. 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, hebben wij de eer u de 

overzichtslijst met een beknopte omschrijving van volgende besluiten van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 28 mei 2018 bekend te maken. 

 

De besluiten van het openbaar gedeelte van de vergadering liggen ter inzage in het bureel van de secretaris, 
Stefaan De Clercq, na afspraak en gedurende 20 dagen vanaf 29 mei 2018. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

PATRIMONIUM 

2.  Aankopen van tuinhout voor tuinhuizen ouderenwoningen Doelstraat-Nieuwstraat 

Betreffende de aankoop van hout voor het bouwen van tuinbergingen bij de ouderenwoningen van het 

OCMW. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Kennisnemen van de intentie van de gemeenteraad tot open verklaren van het ambt van 

algemeen directeur en financieel directeur met oproep tot het indienen van kandidaturen 

Kennisname door de OCMW-raad. 

4. Aanpassen van de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling van het 
OCMW-personeel in functie van de overgangsbepalingen inzake de ambtelijke organisatie 

van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in 
overeenstemming met het decreet lokaal bestuur 

Betreffende het invoeren van een passende functie binnen niveau A als gevolg van de ambtelijke integratie 
gemeente-OCMW. 

SOCIALE ZAKEN 

5.  Kennisnemen van de afrekening van de regionale dienst voor schuldbemiddeling voor het 

jaar 2017 

De raad neemt kennis van de afrekening van de bijdrage voor 2017 voor de regionale dienst voor 

schuldbemiddeling. 

6.  Kennisnemen van de subsidies in het kader van het energiefonds 

OCMW Ingelmunster krijgt volgende subsidies: 2.326,83 euro uit het energiefonds en 50.086,41 euro voor 
de personeelsinzet in het kader van energie. 

7.  Kennisnemen van de subsidie voor participatie en sociale activering en de bestrijding van 
kinderarmoede voor het jaar 2018 

De raad neemt kennis van de subsidies in het kader van de participatie en sociale activering en voor het 
bestrijden van kinderarmoede ten bedrage van 5.680 euro voor het jaar 2018. 

8.  Kennisnemen van de werking betreffende aanvragen in het kader van het opleidingsfonds 

De raad neemt kennis van het feit dat het bijzonder comité sociale dienst gemachtigd wordt om de 

aanvragen voor het opleidingsfonds te bespreken en goed te keuren. 

9.  Kennisnemen jaarverslag en debetnota 2017 van DYZO vzw 

De raad neemt kennis van het jaarverslag 2017 en de debetnota van DYZO vzw, contactpunt voor 
ondernemers in moeilijkheden. 
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DE ERMITAGE 

10.  Goedkeuren van de plaatsing van een keuken in de cafetaria van De Ermitage 

De plaatsing van een keuken voor het aanbieden van kleine gerechten wordt goedgekeurd. 

GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

11.  Vaststellen van het jaarverslag en het kwaliteitsjaarverslag 2017 en goedkeuren van de 
kwaliteitsjaarplanning 2018 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

Betreffende de goedkeuring van het jaarverslag en het kwaliteitsjaarverslag 2017 en de 

kwaliteitsjaarplanning 2018 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

12.  Kennisnemen van het urencontingent 2018 van de dienst gezinszorg 

Het urencontingent van de dienst gezinszorg voor het dienstjaar 2018 is vastgesteld op 17.719 uren. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

13.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur. 

14.  Aanduiden volmachthouder voor de algemene vergadering afdeling OCMW's van de VVSG 

op 14 juni 2018 

De OCMW-voorzitter wordt aangeduid als volmachthouder voor OCMW Ingelmunster. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

15.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer. 

SOCIALE DIENST 

16.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 16 mei 2018 

De raad neemt kennis van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst. 

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


