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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 20 juni 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 28 juni 2018. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Kennisnemen van de opstart zomeraanbod Nederlands in Ingelmunster 

De raad neemt kennis van het zomeraanbod NT2 dat in Ingelmunster zal worden georganiseerd door CVO 

Avelgem-Harelbeke. 

3.  Kennisnemen van de verhoging van het leefloon (categorie 3) en de personeelskosten 

Kennisname door de raad. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

4.  Goedkeuren van het jaarverslag van 2017 van de interlokale vereniging Associatie Midwest 

Het jaarverslag 2017 van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest wordt goedgekeurd. 

ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Vaststellen van de budgetwijziging 2018-1 

Betreffende de vaststelling van de budgetwijziging 2018-1 van het OCMW Ingelmunster.  

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

6.  Vast aanstellen in statutair verband van een voltijds directeur sociaal huis 

Betreffende de aanstelling van een directeur sociaal huis als gevolg van de ambtelijke integratie gemeente-
OCMW, overeenkomstig de bijzondere overgangsbepaling van de artikels 581 tot en met 589 van het 

decreet over het lokaal bestuur. 

7.  Verlengen disponibiliteit wegens ziekte van een statutair maatschappelijk werker 

Betreffende de verlenging van de in disponibiliteitsstelling van een maatschappelijk werker wegens ziekte. 

8.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks personeelsbeheer 

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

ALGEMEEN BESTUUR 

9.  Aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming 

De informatieveiligheidsconsulent van de gemeente en het OCMW wordt aangesteld als functionaris voor 

gegevensbescherming (DPO). 
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10.  Kennisnemen beslissingen OCMW-secretaris inzake dagelijks bestuur 

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

SOCIALE DIENST 

11.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 20 juni 2018 

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

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

Stefaan De Clercq        Dries Couckuyt 

 


