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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 27 augustus 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 
Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 

Kurt Windels: burgemeester; 

ir. Dominik Ronse: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Jozef Verbauwhede: raadslid; 

Kurt Windels: burgemeester verontschuldigd voor 1. , 2. , 3.  

Afwezig:  

 

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. 

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, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de woning, gelegen in de Kortrijkstraat 32 te 8770 Ingelmunster, eigendom van het 

OCMW; 

Gelet op de opzeg van 28 LOI-plaatsen door Fedasil met ingang van 1 januari 2019; 

Overwegende dat deze woning tot heden wordt aangewend voor de opvang van een gezin (5 

opvangplaatsen); 

Overwegende dat deze woning sterk verouderd is en er grondige renovatiewerken noodzakelijk zijn 

om deze woning terug conform de huurwetgeving en -reglementering te krijgen; 

Gezien de noodzakelijke renovatiewerken en het feit dat de woning niet langer kan aangewend 

worden voor het LOI vanaf 2019, is het meer opportuun om deze verouderde woning te verkopen; 

Gelet op het voorstel van ontwerpakte en instelprijs, opgemaakt door de afdeling 

vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid; 

Overwegende dat hierbij rekening gehouden werd met al de intrinsieke en juridische kenmerken 

die de waarde van deze woning kunnen beïnvloeden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het OCMW wenst over te gaan tot de verkoop van volgend onroerend goed: een woning gelegen 

in de Kortrijkstraat 32 te Ingelmunster. 
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Art. 2. De minimale verkoopprijs werd bepaald op 70.000 Euro. De bekomen verkoopprijs dient 

voorafgaandelijk aan het verlijden van de verkoopakte betaald te worden door middel van een 

overschrijving, betaalbaar op rekeningnummer BE68 0910 0092 2034. 

Art. 3. De verkoop gebeurt aan de hoogste bieder, na schriftelijk en/of mondelinge opbod. 

Art. 4. De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens het OCMW gemachtigd 

om de verkoopprocedure op te starten, de authentieke verkoopakte te verlijden, en het OCMW te 

vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte. 

Art. 5. Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd en blijft aan huidige raadsbeslissing gehecht. 

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

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 254; 

Gelet op de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 19 juni 2018 van Residentie 

Artemis; 

Overwegende dat het OCMW eigenaar is van een garage; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de notulen van de algemene vergadering van 19 juni 2018 van Residentie Artemis. 

ALGEMEEN BESTUUR 

4.  Goedkeuren beheersovereenkomst financiering Ingelmunster benoveert 

De RAAD, 

Gelet op artikel 51 van het OCMW-decreet; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2017 betreffende de goedkeuring 

van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een premie voor energiebesparende investeringen in een 

woning in het kader van het project ‘Ingelmunster benoveert’; 

Overwegende dat de financiering van dit project een beheersovereenkomst voor samenwerking 

tussen gemeente en OCMW in het vooruitzicht stelde; 

Gelet op het ontwerp van beheersovereenkomst; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De beheersovereenkomst inzake samenwerking tussen de gemeente en het OCMW betreffende de 

financiering van het project Ingelmunster benoveert wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze 

beslissing gevoegd. 

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

sociaal huis 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder de artikels 62, 164, 181 en 185; 

Gelet op de indiensttreding van rechtswege van de heer Dominik Ronse als algemeen directeur 

met ingang van 29 juni 2018; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 juni 2018 waarbij de heer 

Stefaan De Clercq werd aangesteld tot directeur sociaal huis; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2013 houdende 

delegatie aan de OCMW-secretaris; 

Overwegende dat in functie van de dagelijkse werking van het OCMW het aangewezen is dat de 
directeur sociaal huis bepaalde bevoegdheden, voordien verbonden aan het ambt van OCMW-secretaris, kan 

blijven uitoefenen; 
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Gelet op de beslissing van de algemeen directeur houdende delegatie aan de directeur sociaal 

huis; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de beslissing van de algemeen directeur betreffende de delegatie van aangelegenheden en 

bevoegdheden aan de directeur sociaal huis. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Kennisnemen van de eindafrekening van de subsidieaanvragen in het kader van de 

verwarmingstoelage voor 2017 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat ieder OCMW de taak heeft om de aanvragen in het kader van de 

verwarmingstoelagen te behandelen; 

Overwegende dat de aanvragen, de verwerking en de subsidieaanvragen in Ingelmunster 

gebeuren vanuit de sociale dienst; 

Overwegende dat er voor 2017 werd een toelage aangevraagd van 15.908,32 euro aan het 

stookoliefonds. Dit bedrag heeft het OCMW bij wijze van voorschot in verschillende stortingen via de POD 

Maatschappelijke Integratie ontvangen; 

Overwegende dat het OCMW naast deze toelage 10 euro per dossier aan beheerskosten ontvangt.   

Aangezien we 85 dossiers hebben behandeld, zal 850 euro uitbetaald worden voor 2017; 

Gelet op het feit dat het saldo van de eindafrekening van 2017 850 euro bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de eindafrekening in het kader van de verwarmingstoelage vanuit het stookoliefonds ten 

bedrage van 15.908,32 euro (reeds ontvangen voorschotten) en van het saldo van de 

eindafrekening dat 850 euro bedraagt. 

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 

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 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op het besluit van 21 juni 2018 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2017 van het OCMW Ingelmunster; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. 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, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de brief van Fedasil, ontvangen op 4 juli 2018, betreffende de afbouw van het individuele 

opvangnetwerk; 
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Gelet op het dalend aantal verzoeken om internationale bescherming waardoor de bezettingsgraad 

van het opvangnetwerk van het Federaal Agentschap voor de opvang van verzoekers om internationale 

bescherming in ook gedaald is; 

Gelet op het feit dat de regering eind maart 2018 besliste om het opvangnetwerk voor verzoekers 
van internationale bescherming verder af te bouwen, meer bepaald door een sluiting van 3.600 

opvangplaatsen; 

Overwegende dat het LOI van het OCMW Ingelmunster tot op heden 50 opvangplaatsen heeft; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van Fedasil betreffende de afbouw van het individuele opvangnetwerk. 

Art. 2. Van het feit dat 28 opvangplaatsen van het LOI van het OCMW Ingelmunster worden opgezegd 

met ingang van 1 juli 2018, de opzegtermijn bedraagt 6 maanden. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.10u. 

 

 

 

 

 

ir. Dominik Ronse Dries Couckuyt 

algemeen directeur voorzitter 


