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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 30 oktober 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 7 november 2018. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

Goedkeuren notulen overeenkomstig artikel 44 van het OCMW-decreet. 

VOLKSGEZONDHEID 

2.  Kennisnemen van de deelname aan de griepvaccinatiecampagne 2018 

De sociale dienst werkt zoals ieder jaar mee aan de griepvaccinatiecampagne van het Lokaal 

Gezondheidsoverleg. 

PATRIMONIUM 

3.  Beëindigen van vier hoofdhuurcontracten voor woningen die aangewend worden voor het 
Lokaal Opvanginitiatief 

Wegens de opzeg door Fedasil van 28 opvangplaatsen LOI te Ingelmunster. 

ALGEMEEN BESTUUR 

4.  Goedkeuren van de privacyverklaring 

De privacyverklaring van OCMW Ingelmunster wordt goedgekeurd als actie uit het informatieveiligheidsplan. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

5.  Kennisnemen van de responsabiliseringsbijdrage 2017 voor het OCMW 

Voor het jaar 2017 is het OCMW Ingelmunster geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. 

SOCIALE ZAKEN 

6.  Deelnemen aan de campagne groepsaankoop groene stroom van de Provincie West-
Vlaanderen 

De raad beslist deel te nemen aan de campagne groepsaankoop groene stroom van de provincie. 

7.  Goedkeuren van de sinterklaasactie 2018 

Naar aanleiding van de jaarlijkse sinterklaasactie, worden 70 pakketten samengesteld met snoep, fruit, 
zuivelproducten en speelgoed voor kinderen van gezinnen die naar de voedselbedeling komen of die het 

financieel niet aankunnen hier zelf voor te zorgen. 

8.  Toekennen steun in het kader van de minimale levering via de aardgasbudgetmeter 

De raad beslist om in te stappen in het systeem van de minimale levering van aardgas tijdens de 

winterperiode. 

9.  Kennisnemen van de aanpassingen van de voorwaarden voor het bekomen van een 
verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds 

Ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in augustus 2018 worden de bedragen inzake de 

verwarmingstoelagen in kader van het Sociaal Stookoliefonds aangepast. 
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10.  Kennisnemen van de aanpassing van de bedragen die tot de federale regelgeving van het 
maatschappelijk welzijn behoren 

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen worden 

de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, geïndexeerd vanaf 1 

september 2018. 

11.  Kennisnemen van het vrijwilligersbeleid van gemeente en OCMW Ingelmunster 

De raad neemt kennis van het vrijwilligersbeleid van gemeente en OCMW Ingelmunster. 

BESLOTEN ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

12.  Kennisnemen van de beslissingen van de directeur sociaal huis inzake dagelijks bestuur 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

13.  Contractueel aanstellen van een medewerker poetsdienst (niveau E1-E3) voor de dienst 
aanvullende thuiszorg  

Betreffende de indiensttreding van een nieuwe medewerker aanvullende thuiszorg. 

14.  In disponibiliteit wegens ziekte stellen van een maatschappelijk werker 

Betreffende het in disponibiliteit stellen van een maatschappelijk werkster wegens ziekte, overeenkomstig de 

rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. 

15.  Consolideren van een arbeidsongeval van een maatschappelijk werker 

Betreffende de consolidatie van een arbeidsongeval op 30 augustus 2018 zonder blijvende 

arbeidsongeschiktheid. 

16.  Kennisnemen van de beslissingen van de algemeen directeur inzake dagelijks 
personeelsbeheer 

De raad neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur inzake dagelijks personeelsbeheer. 

SOCIALE DIENST 

17.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 19 
september 2018 

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

18.  Kennisnemen van de beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst van 17 oktober 
2018 

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

 

De algemeen directeur,        De voorzitter, 

 

 

 

 

ir. Dominik Ronse        Dries Couckuyt 

 


