
 

Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 27 augustus 2018 

Bekendmaking 

Gelieve alle briefwisseling te richten aan de voorzitter van het OCMW, 
Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster.  

IBAN BE68 0910 0092 2034, BIC GKCCBEBB 

 Pagina 1/2 

 
 

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 27 augustus 2018 bekend te maken. 

 
De besluiten van het openbaar gedeelte van de vergadering liggen ter inzage in het bureel van de 

directeur sociaal huis, Stefaan De Clercq, na afspraak en gedurende 20 dagen vanaf 28 augustus 2018. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

PATRIMONIUM 

2.  Aanstellen van de Vlaamse overheid, afdeling vastgoedtransacties, en goedkeuren van de 

ontwerpakte en instelprijs voor de openbare verkoop van de woning gelegen in de 
Kortrijkstraat 32 te Ingelmunster 

De raad geeft opdracht tot het laten schatten en openbaar verkopen van een woning van het OCMW. De 

ontwerpakte en de instelprijs worden goedgekeurd. 

3.  Kennisnemen van de notulen van de algemene vergadering van Residentie Artemis 

De raad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van 19 juni 2018. 

ALGEMEEN BESTUUR 

4.  Goedkeuren beheersovereenkomst financiering Ingelmunster benoveert 

Beslissing overeenkomstig artikel 51 OCMW-decreet. 

5.  Kennisnemen delegatie van bevoegdheden door de algemeen directeur aan de directeur 
sociaal huis 

De raad neemt kennis van de delegatie van een aantal aangelegenheden en bevoegdheden door de 

algemeen directeur aan de directeur sociaal huis, in overeenstemming met het OCMW-decreet. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Kennisnemen van de eindafrekening van de subsidieaanvragen in het kader van de 
verwarmingstoelage voor 2017 

De raad neemt kennis van de eindafrekening voor de subsidieaanvragen in het kader van de 

verwarmingstoelage voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  Kennisnemen van het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot 
goedkeuring van de jaarrekening 2017 van het OCMW Ingelmunster 

Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van het OCMW Ingelmunster door de 

gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. 

SOCIALE DIENST 

8.  Kennisnemen van de brief van Fedasil betreffende de afbouw van het individuele 
opvangnetwerk 

De raad neemt kennis van de opzeg van 28 opvangplaatsen door Fedasil. 

  



RMW van 27 augustus 2018: bekendmaking  Pagina 2/2 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

9.  Kennisnemen beslissingen directeur sociaal huis inzake dagelijks bestuur 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de directeur sociaal huis inzake dagelijks bestuur. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

10.  Kennisnemen van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 28 
juni 2018 betreffende de van rechtswege indiensttreding van de algemeen directeur en de 
financieel directeur 

De raad neemt kennis van de indiensttreding van de algemeen en financieel directeur. 

11.  In disponibiliteit wegens ziekte stellen van een statutair administratief medewerker 

Betreffende het in disponibiliteit stellen van een administratief medewerker wegens ziekte. 

12.  Kennisnemen beslissingen inzake dagelijks personeelsbeheer 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de OCMW-secretaris en de algemeen directeur inzake 

dagelijks personeelsbeheer. 

SOCIALE DIENST 

13.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 18 juli 2018 

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

14.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 22 augustus 
2018 

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

 

De algemeen directeur,        De voorzitter, 

 

 

 

ir. Dominik Ronse        Dries Couckuyt 

 


