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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 28 mei 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, 

Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 
Kurt Windels: burgemeester; 

Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 

De zitting vangt aan om 20.05u. 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet, meer bepaald de artikels 44, 181 en 182; 

Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd en worden opgenomen in het register van 

beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

PATRIMONIUM 

2.  Aankopen van tuinhout voor tuinhuizen ouderenwoningen Doelstraat-Nieuwstraat 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Overwegende dat uitgaven boven 7.500,00 euro niet onder dagelijks bestuur vallen; 

Gelet  op het voorstel van de technische dienst op basis van ingediende offertes van STOVE 
DECOR uit Ingelmunster en Marcel Raes NV uit Hooglede; 

Overwegende dat er 25.000,00 euro voorzien is voor de bouw van de bergingen voor de 
ouderenwoningen op de Site Doelstraat-Nieuwstraat op AR 2282000/BI 09500; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De uitgave van 9.000,00 euro voor de aankoop van tuinhout aan STOVE DECOR uit Ingelmunster 
goed te keuren. 

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 

De RAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Overwegende dat dit decreet in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met behoud van 
afzonderlijke rechtspersonen; 
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Overwegende dat de ambtelijke integratie in de eerste plaats vorm moet krijgen door een 

eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van de algemeen directeur die in de plaats 

treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en de nieuwe figuur van de financieel directeur die in 
de plaats treedt van de huidige financieel beheerders van gemeente en OCMW; 

Overwegende dat artikel 162 van het decreet over het lokaal bestuur voorziet dat er in elke 
gemeente één algemeen directeur en één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het 

OCMW bedient, uitgeoefend door een personeelslid van de gemeente; 

Overwegende dat de functies van algemeen directeur en financieel directeur nieuwe functies zijn; 

Gelet op de intentie van de gemeenteraad om in de zitting van 29 mei 2018 over te gaan tot het 

open verklaren van het ambt van algemeen directeur en financieel directeur met oproep tot het indienen van 
kandidaturen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de intentie van de gemeenteraad om in de zitting van 29 mei 2018 over te gaan tot het open 
verklaren van het ambt van algemeen directeur en financieel directeur met oproep tot het indienen 

van kandidaturen. 

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 

De RAAD, 

Gelet op het Vlaams regeerakkoord 2014-2019, houdende de (politiek-ambtelijke) integratie van de 

OCMW- en de gemeentebesturen uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals 

voorzien door deel 6, titel 2, hoofdstuk 2 (artikel 580 tot en met artikel 589); 

Gelet op het OCMW-decreet, meer bepaald artikel 102 en 103, § 1, betreffende de 
personeelsformatie, artikel 74 betreffende het organogram en artikel 103 tot en met artikel 115 betreffende 

de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 

van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 
van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 

rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat het decreet lokaal bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet 

met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de 
eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van 

algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris; 

Overwegende dat het decreet lokaal bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en 
uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen directeur te komen; dat daarbij het 

belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt; 

Overwegende dat het decreet lokaal bestuur primordiaal uitgaat van een consensusmodel tussen 

de decretale functiehouders van respectievelijk de gemeente en het OCMW teneinde de ambtelijke integratie 

efficiënt en tijdig te bewerkstelligen; 



RMW van 28 mei 2018: notule Pagina 3/9 

Overwegende dat kennis wordt genomen van het organisatievoorstel van de functiehouders, 

hetgeen een gemotiveerd en gedragen voorstel omvat voor de aanstellingen die het decreet lokaal bestuur 

in eerste instantie noodzaakt; 

Gelet op het organisatievoorstel houdende de invulling van het ambt van algemeen directeur door 

de gemeentesecretaris met ingang van 30 juni 2018; 

Overwegende dat bijgevolg in een gewaarborgde functie voor de niet aangestelde functiehouder, 

zijnde de OCMW-secretaris, dient voorzien te worden, eveneens met ingang van 30 juni 2018; 

Overwegende dat ervoor geopteerd wordt om de niet aangestelde functiehouder, zijnde de OCMW-
secretaris, verder onder de rechtspersoon van het OCMW te plaatsen, gezien het belang in functie van het 

behoud van arbeidsvolume in het kader van de sociale maribel; 

Overwegende dat het bijgevolg overeenkomstig artikel 589 van het decreet lokaal bestuur aan de 

raad voor maatschappelijk welzijn toekomt om in een passende functie van niveau A te voorzien voor de 

overblijvende functiehouder; 

Overwegende dat onder passende functie van niveau A wordt verstaan de functie van minstens 

eenzelfde niveau en graad waarbij zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de opgeheven functie, of 
met andere woorden, een evenwaardige functie die niet uitmondt in een degradatie; 

Overwegende dat moet worden vastgesteld dat in het organisatievoorstel van de zittende 
functiehouders op gemotiveerde en gedragen wijze wordt aangetoond op welke wijze het best en in het 

belang van de organisatie de continuïteit van de werking en de dienstverlening kan gegarandeerd worden, 

waarbij het belang van gemotiveerde leidinggevende functiehouders centraal staat om de vooropgestelde 
integratie tot een succes te brengen; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 maart 2015 tot vaststelling 
van de formatie van het OCMW-personeel na aanpassing; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 maart 2015 houdende de 

vaststelling van het organogram van de OCMW-diensten na aanpassing; 

Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, goedgekeurd door de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 31 mei 2011 en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het noodzakelijk is een aantal wijzigingen door te voeren aan het organogram, 

de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel om te voorzien in een passende 
functie van niveau A zodat de niet aangestelde functiehouder, zijnde de OCMW-secretaris, vanaf 30 juni 

2018 aangesteld kan worden tot directeur sociaal huis; 

Overwegende dat volgende wijzigingen aan de personeelsformatie aangewezen zijn: 

 De functie ‘directeur sociaal huis’ (statutair, niveau A5a-A5b) wordt toegevoegd (1 VTE); 

 De functie ‘OCMW-secretaris’ wordt geschrapt (1 VTE); 

 De functie ‘financieel beheerder OCMW’ wordt geschrapt (0,75 VTE); 

 De functie ‘stafmedewerker financiën’ (statutair, niveau A1a-A3a, 1 VTE) die als uitdovend 

voorzien was binnen de personeelsformatie wordt behouden wegens het schrappen van de 

functie ‘financieel beheerder OCMW’; 

 De functie ‘bestuurssecretaris administratie’ (statutair, niveau A1a-A3a) wordt geschrapt 

aangezien deze functie niet meer ingevuld wordt (1 VTE); 

Overwegende dat deze aanpassingen aan de personeelsformatie zorgen voor een gemiddelde 

baremieke besparing op jaarbasis van 63.409,67 euro aan de huidige index; 

Overwegende dat met deze besparing zal rekening gehouden worden in het budget en in het 

meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen aan de personeelsformatie van het OCMW ook 

dienen opgenomen te worden in het organogram van de OCMW-diensten, teneinde beide documenten in 
overeenstemming te brengen met elkaar en de aangepaste hiërarchische gezagslijnen duidelijk vast te 

leggen; 

Gelet op het ontwerp van het aangepaste organogram van de OCMW-diensten in bijlage; 

Gelet op het ontwerp van de aanpassingen van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, 

meer bepaald betreffende het toevoegen van de rang Ay voor de tweede hogere graad in niveau A (artikel 
7), het toevoegen van de functionele loopbaan voor de graad van rang Ay in niveau A, meer bepaald de 

functionele loopbaan A5a-A5b (artikel 116), het toevoegen van de salarisschalen voor de tweede hogere 

graad, rang Ay, van niveau A, zijnde de schalen A5a-A5b (artikel 161), het toevoegen van de uitgewerkte 
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salarisschalen A5a-A5b (bijlage II) en het schrappen van de uitgewerkte salarisschalen van OCMW-secretaris 

en financieel beheerder OCMW (bijlage III); 

Overwegende dat het 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 werden voorgelegd aan de werknemersdelegaties op 16 

maart 2018 zoals voorzien in de wet van 19 februari 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 

overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente 

Ingelmunster van 16 maart 2018 betreffende de aanpassing van de formatie 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; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente 
Ingelmunster van 16 maart 2018 betreffende de aanpassing van het organogram 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; 

Gelet op het definitief protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente 
Ingelmunster van 17 april 2018 betreffende de aanpassingen van 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; 

Gelet op het advies van het managementteam van het OCMW van 3 mei 2018 betreffende het 

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; 

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018 betreffende 
het 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; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De formatie van het statutair personeel van het OCMW wordt, conform artikel 102 en 103, § 1 van 

het OCMW-decreet, als volgt aangepast: 

 De functie ‘directeur sociaal huis’ (statutair, niveau A5a-A5b) wordt toegevoegd (1 VTE); 

 De functie ‘OCMW-secretaris’ wordt geschrapt (1 VTE); 

 De functie ‘financieel beheerder OCMW’ wordt geschrapt (0,75 VTE); 

 De uitdovende functie ‘stafmedewerker financiën’ (statutair, niveau A1a-A3a) blijft behouden (1 

VTE); 

 De functie ‘bestuurssecretaris administratie’ (statutair, niveau A1a-A3a) wordt geschrapt (1 

VTE); 

Art. 2. Het organogram van de OCMW-diensten wordt aangepast in functie van de bepalingen van artikel 
1 en maakt als bijlage integraal deel uit van deze beslissing. 

Art. 3. Artikel 7 van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel wordt vastgesteld als volgt: 

Per niveau worden de graden hiërarchisch gerangschikt in rangen. Elke rang wordt aangeduid met 
twee of drie letters. De hoofdletter geeft het niveau aan, de kleine letter situeert de rang in dat 

niveau. De rangen geven het relatieve gewicht van de betrekkingen binnen het niveau weer. 

De rangen per niveau zijn: 

1° in niveau A: 

a) voor de basisgraden: Av; 

b) voor de hogere graden, in opklimmende volgorde: Ax en Ay; 

2° in niveau B: 

a) voor de basisgraad: Bv; 

b) voor de hogere graad: Bx; 

3° in niveau C: 

a) voor de basisgraad: Cv; 
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b) voor de hogere graad: Cx; 

4° in niveau D: 

a) voor de basisgraad: Dv; 

b) voor de hogere technische graad: Dx; 

5° in niveau E: de basisgraad: Ev. 

Met behoud van de toepassing van artikel 1, 3° en 4°, kunnen er geen andere rangen ingesteld 

worden. 

Een betrekking wordt in een graad gesitueerd op basis van de functiebeschrijving. 

Art. 4. Artikel 116 van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel wordt vastgesteld als volgt: 

De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen 
zijn voor het niveau A: 

1° voor de ene graad van de rang Av binnen het bestuur de functionele loopbaan A1a-A1b-A2a en 

voor de andere graad van de rang Av binnen het bestuur de functionele loopbaan A1a-A2a-A3a, 
op basis van een vergelijking van de functiebeschrijvingen: 

a) A1a-A1b-A2a: van A1a naar A1b na vier jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig 
evaluatieresultaat, en van A1b naar A2a na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in 

A1a en A1b en een gunstig evaluatieresultaat; 

b) A1a-A2a-A3a: van A1a naar A2a na vier jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig 

evaluatieresultaat, en van A2a naar A3a na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in 

A1a en A2a en een gunstig evaluatieresultaat; 

2° voor de graad van rang Ax – A4a-A4b: 

a) van A4a naar A4b na negen jaar schaalanciënniteit in A4a en een gunstig evaluatieresultaat. 

3° voor de graad van rang Ay – A5a-A5b: 

a) van A5a naar A5b na negen jaar schaalanciënniteit in A5a en een gunstig evaluatieresultaat. 

Art. 5. Artikel 161 van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel wordt vastgesteld als volgt: 

Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele loopbanen, vermeld in artikel 

116 tot en met 120, verbonden die overeenkomen met de ernaast vermelde lettercijfercode: 

1° Niveau A: 

 basisgraad – rang Av – schalen A1a-A2a-A3a of schalen A1a-A1b-A2a 

 eerste hogere graad – rang Ax – schalen A4a-A4b 

 tweede hogere graad – rang Ay – schalen A5a-A5b 

2° Niveau B: 

 basisgraad – rang Bv – schalen B1-B2-B3 

 hogere graad – rang Bx – schalen B4-B5 

3° Niveau C: 

 administratieve of technische basisgraad – rang Cv – schalen C1-C2-C3 

 basisgraad van verzorgende in de ouderenzorg en in de thuiszorg met diploma secundair 
onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs – rang Cv – schalen C1-C2 

 hogere graad – rang Cx – schalen C4-C5 

4° Niveau D: 

 administratieve of technische basisgraad – rang Dv – schalen D1-D2-D3 

 hogere technische graad – rang Dx – schalen D4-D5 

5° Niveau E: 

 basisgraad – rang Ev – schalen E1-E2-E3 

De salarisschalen die met inbegrip van de periodieke verhogingen en de loopbaanspreiding van 

toepassing zijn, bevinden zich in bijlage II. 
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Art. 6. Bijlage II van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel wordt aangevuld met de 

uitgewerkte salarisschalen A5a-A5b. 

Art. 7. Bijlage III van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, zijnde de uitgewerkte 
salarisschalen van OCMW-secretaris en financieel beheerder OCMW, wordt geschrapt. 

SOCIALE ZAKEN 

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

jaar 2017 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat in de algemene vergadering van 19 april 2018 de rekening van het jaar 2017 
van de regionale dienst voor schuldbemiddeling werd goedgekeurd en de definitieve bijdragen werden 

bepaald die ieder OCMW moet betalen; 

Overwegende dat de bijdrage voor het OCMW Ingelmunster voor 2017 20.648,21 euro bedraagt, 
berekend op basis van afname en solidariteit; 

Overwegende dat de bijdrage van Ingelmunster voordien op 17.980,23 euro gebudgetteerd was, 
krijgt het OCMW Ingelmunster nog een bijkomende afrekening van 2.667,98 euro; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de afrekening van de regionale dienst voor schuldbemiddeling van het jaar 2017 ten bedrage 

van 20.648,21 euro, waarvan nog 2.667,98 euro moet worden vereffend. 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat elk OCMW vanuit het energiefonds (fonds voor gas en elektriciteit) een 

subsidie krijgt om tussen te komen in energiefacturen van cliënten indien ze een energieschuld hebben; 

Overwegende dat aan Ingelmunster voor 2018 volgens de gegevens van de POD Maatschappelijke 
Integratie 2.326,83 euro wordt toegekend; 

Overwegende dat er, om dit bedrag uit het energiefonds over zo veel mogelijk cliënten te verdelen, 
maximum 150 euro per cliënt wordt uitbetaald; 

Gelet op het feit dat het OCMW voor 2018 daarnaast 50.086,41 euro ontvangt voor de 
personeelsinzet in het kader van energie; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het bestedingsbedrag vanuit het energiefonds ten bedrage van 2.326,83 euro en 50.086,41 
euro voor 2018. 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit elk OCMW vanuit de overheid een jaarlijkse subsidie krijgt ter bevordering van de 

participatie en de sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s en van een 
betere maatschappelijke en culturele integratie van kansarme kinderen. Het is een subsidie in kader van het 

sociaal activeringsbeleid en van de strijd tegen kinderarmoede; 

Overwegende dat de verdeling van de subsidies over de OCMW’s in het KB van 23 februari 2018 is 
bekend gemaakt; 

Overwegende dat de subsidie voor 2018 voor Ingelmunster 5.680 euro bedraagt; 

Gelet op het feit dat de bedragen worden vastgelegd op basis van het aantal rechthebbenden op 

een verhoogde verzekeringstegemoetkoming en het aantal gerechtigden op maatschappelijke integratie in 
de gemeente op datum van 1 januari 2017; 
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Overwegende dat er in de RMW van 27 maart 2017 een reglement werd goedgekeurd om de 

subsidie te verdelen waarin maximumbedragen werden vastgelegd; 

Overwegende dat daarin werd beslist dat de toelage 80% van de kostprijs bedraagt voor de 
activiteiten maatschappelijke participatie met een maximum 120 euro voor een kind tot 18 jaar en 100 euro 

voor een volwassene. De toelage bedraagt 100% van de kostprijs voor de activiteiten in kader van het 
bestrijden van kinderarmoede met maximum 100 euro per kind; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de subsidie ter bevordering van de participatie en de 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, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat het COCON 'Centraal OverlegComité voor ONdersteuningsmaatregelen' in 
2015 werd opgericht, waarin de aanvragen voor het opleidingsfonds werden besproken en goedgekeurd. De 

doelstelling van het opleidingsfonds is: ‘Langdurig werklozen en gelijkgestelde doelgroepen beter aan te 
passen aan de noden van de arbeidsmarkt, waardoor hun kansen op tewerkstelling kunnen stijgen. Hierbij is 

er een streven naar een optimale integratie van de doelgroep in de maatschappij’; 

Overwegende dat het huishoudelijk reglement van het COCON het volgende bepaalt over de duur 

van het mandaat: “De samenstelling van het COCON is geldig tot 30 juni 2019. Indien het OCMW of het 
PWA ophouden te bestaan, dienen de bevoegde organen van het PWA of het OCMW, vooraleer tot 
ontbinding over te gaan, een beslissing te nemen hoe de samenstelling van het COCON in de toekomst zal 
gebeuren”; 

Overwegende dat de PWA als eerste ophoudt te bestaan, was het dus aan de PWA om een 

beslissing te nemen over de samenstelling van het coördinerend comité. In de algemene vergadering van  

14 maart 2018 werd na raadplegen van het OCMW beslist om de samenstelling van het COCON te laten 
samenvallen met de samenstelling van het bijzonder comité sociale dienst van het OCMW. De beslissingen 

van het bijzonder comité sociale dienst kunnen dan dienen om geld uit het fonds te mobiliseren; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat DYZO vzw vanaf 1 januari 2015 volledig kwam in de plaats van de bestaande 
werkingen van Efrem vzw en Tussenstap; beide gespecialiseerd in dienstverlening aan zelfstandigen in 

moeilijkheden. Daardoor is er sinds 1 januari 2015 één uniek contactpunt voor ondernemers in 

moeilijkheden en medio 2015 besliste de Vlaamse Overheid bovendien om DYZO te erkennen als structurele 
partner van het Agentschap Innovatie en Ondernemen;  

Overwegende dat de vaste zitdagen sinds 2016 zijn stopgezet. De vertegenwoordiger van DYZO 
gaat vooral op huisbezoek op doorverwijzing. Verder is er regelmatig contact per telefoon en per email met 

DYZO voor uitwisseling van informatie en dossierbespreking. Indien nodig komt een medewerker naar het 

sociaal huis voor overleg of indien een cliënt dit verkiest; 

Overwegende dat het jaarverslag van vzw DYZO voor 2017 in bijlage terug te vinden is, waaruit 

blijkt dat het aantal begeleidingen in 2017 in Ingelmunster gestegen is t.o.v. 2016. Er waren 14 
begeleidingen in 2017 t.o.v. 10 begeleidingen in 2016; 

Overwegende dat de debetnota voor het jaar 2017 1.116,82 euro bedraagt; 
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NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het jaarverslag en de debetnota voor het jaar 2017 van DYZO vzw. 

DE ERMITAGE 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de wetgeving overheidsopdrachten; 

Gelet op de vraag van de uitbater van de cafetaria van de Ermitage tot het plaatsen van een 
keuken zodat kleine snacks kunnen aangeboden worden; 

Gelet op de vraag tot het invoeren van één sluitingsdag (donderdag) vanaf september 2018; 

Gelet op het handelshuurovereenkomst betreffende de uitbating van de cafetaria van de Ermitage; 

Gelet op het ontwerp van keuken en de inschatting van de kostprijs voor de installatie, opgemaakt 

door de technische dienst; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Principiële goedkeuring wordt gegeven tot het plaatsen van een keuken in de cafetaria van de 
Ermitage. De aankoopdienst en technische dienst van het OCMW krijgen als opdracht deze werken 

uit te voeren en/of te coördineren. Het nodige budget zal voorzien worden in de eerstvolgende 
budgetwijziging van het OCMW. 

Art. 2. De raad neemt kennis van het invoeren van een sluitingsdag (donderdag) vanaf september 2018, 

dit in overeenstemming met de bepalingen hieromtrent in de handelshuurovereenkomst. 

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 

De RAAD, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 

voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en 

de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 november 1999 houdende de nadere regelen voor de 

minimale kwaliteitseisen in de erkende diensten; 

Overwegende dat de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg elk jaar een kwaliteitsjaarverslag 
en een kwaliteitsjaarplanning dient op te maken en beschikbaar te stellen voor het Vlaams Agentschap Zorg 

en Gezondheid; 

Gelet op de bespreking van de tekst van het jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag 2017 en de 

kwaliteitsplanning 2018 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag 2017 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, 

waarvan tekst in bijlage, vast te stellen. 

Art. 2. De kwaliteitsjaarplanning 2018 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, waarvan tekst 

in bijlage, goed te keuren. 

12.  Kennisnemen van het urencontingent 2018 van de dienst gezinszorg 

De RAAD, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn, inzonderheid art. 89; 
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Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW, 

inzonderheid art. 46, 105 en 254; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en 
de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg; 

Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering waarin het urencontingent dienst 
gezinszorg van het OCMW Ingelmunster werd vastgesteld op 17.719 uren voor het dienstjaar 2018; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het urencontingent van de dienst gezinszorg voor het dienstjaar 2018 dat vastgesteld is op 
17.719 uren. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


