
RMW van 20 juni 2018: notule Pagina 1/3 

 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 20 juni 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

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

Fien Debeuf, Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 
Stefaan De Clercq: secretaris; 

Dominik Ronse: secretaris wnd. voor 6.  

Verontschuldigd: Kurt Decloedt: raadslid; 

Kurt Windels: burgemeester 

Afwezig: Stefaan De Clercq: secretaris afwezig voor 6. ingevolge artikel 37, § 1, 1° van het 
OCMW-decreet. 

 

De zitting vangt aan om 20.00u. 

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. 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Kennisnemen van de opstart zomeraanbod Nederlands in Ingelmunster 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat sinds enige tijd in Ingelmunster door het CVO Avelgem-Harelbeke cursussen 
Nederlands Tweede Taal (NT2) worden georganiseerd; 

Overwegende dat het CVO een aanvraag heeft gedaan om een zomeraanbod NT2 te organiseren 
in enkele van hun vestigingsplaatsen, waaronder Ingelmunster. Deze aanvraag is ontvankelijk verklaard en 

er zouden in Ingelmunster in de maand juli zowel een module Breakthrough (niveau 1) als een module 

Waystage (niveau 2) ingericht worden, die allebei in augustus aflopen. Beide modules zijn intensieve 
modules met een intensiteit van vijf lesmomenten per week, die overdag zouden plaatsvinden. Deze zouden 

kunnen doorgaan in 2 klaslokalen van de Wingerd; 

Overwegende dat het zomeraanbod toegankelijk is voor mensen die een intake achter de rug 

hebben bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering en voor jongeren (12 à 16 jaar) die een 

schoolattest betreffende hun taalachterstand kunnen voorleggen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het zomeraanbod NT2 dat in Ingelmunster zal worden georganiseerd door CVO Avelgem-
Harelbeke. 
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3.  Kennisnemen van de verhoging van het leefloon (categorie 3) en de personeelskosten 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de POD Maatschappelijke Integratie berichtte dat er vanaf 1 juli 2018 wordt 

voorzien in een maandelijkse verhoging van 40 euro van het leefloon voor een persoon die samenwoont met 
een gezin ten zijnen laste (categorie 3), waardoor het maandbedrag vanaf 1 juli 2018 1.230,27 euro 

bedraagt; 

Gelet op het feit dat de POD Maatschappelijke Integratie ook berichtte dat er vanaf 1 juli 2018 een 
verhoging is van 45 euro voor de personeelskosten voor het geheel van de ‘dossiers leefloon’  (niet enkel 

categorie 3); 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de verhoging van het maandbedrag leefloon voor een persoon die samenwoont met een gezin 

ten laste vanaf 1 juli 2018, zijnde 1.230,27 euro. 

Art. 2. Van de verhoging van 45 euro van de personeelskosten voor de dossiers leefloon vanaf 1 juli 2018. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

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

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 

wijzigingen; 

Overwegende dat de burgemeesters van de gemeenten uit de regio Roeselare – Tielt sinds 2005 

bijeen komen in het Midwestoverleg;  

Overwegende het sterk werkend secretarisoverleg  in de regio; 

Overwegende dat de voorbije jaren de samenwerking in de regio én tussen de gemeenten van de 

regio sterk is toegenomen; dat in samenwerking met de regiopartners het Midwestoverleg werkt aan de 
uitbouw van een structurele ondersteuning van de lokale besturen via regionale, intergemeentelijke 

samenwerking; 

Overwegende de uitgevoerde studie naar schaalveranderingen in de regio in 2010, die bevestigt 

dat er op veel beleidsdomeinen in de regio wordt samengewerkt; anderzijds toonde deze studie ook aan dat 
de bestaande structuren en samenwerkingsverbanden niet altijd even transparant en efficiënt zijn;  

Overwegende dat één van de aanbevelingen de oprichting van een schelpstructuur was die de 

lokale besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen zou toelaten om personeelsleden of expertise te delen 
voor uitdagingen en verantwoordelijkheden die gelijkaardig zijn in de verschillende besturen of die de 

samenwerking tussen lokale overheden kan faciliteren; 

Overwegende dat dit leidde tot de oprichting van de interlokale vereniging Associatie Midwest op 

28 februari 2012; 

Overwegende dat een interlokale vereniging kan zorgen voor een dergelijke schelpstructuur; 

Overwegende dat de statuten van de algemene overeenkomst interlokale vereniging Associatie 

Midwest, werden goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 november 2011; 

Overwegende artikel 17 van de statuten van de interlokale vereniging Associatie Midwest dat 

bepaalt dat het jaarverslag en de jaarrekening na afloop van het betreffende jaar ter goedkeuring wordt 

overgemaakt aan de raden van de deelnemende lokale besturen en de raad van bestuur van WVI; 

Gelet op het voorstel van jaarverslag 2017; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het jaarverslag 2017 van de ILV Associatie Midwest wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 

beslissing gevoegd. 
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ALGEMENE FINANCIERING 

5.  Vaststellen van de budgetwijziging 2018-1 

De RAAD, 

Gelet op de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 

de provincies en de OCMW’s en alle verdere aanpassingen; 

Gelet op het voorontwerp van de budgetwijziging 2018-1 van het OCMW Ingelmunster; 

Overwegende het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2018-1 van het 

college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ingelmunster van 28 mei 2018; 

BESLUIT: 4 stemmen voor (Dries Couckuyt, Katrien Vandecasteele, Fien Debeuf, Peter Landuyt) en 4 

onthoudingen (Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede, Rik Denys) 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de budgetwijziging 2018-1 van het OCMW Ingelmunster 

vast. 

Art. 2. Deze raadsbeslissing zal met bijlagen aan de gemeenteraad ter kennisgeving worden bezorgd. De 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn dient op deze gemeenteraad de 

budgetwijziging 2018-1 toe te lichten. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.15u. 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


