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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 30 oktober 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

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

Kurt Windels: burgemeester; 

Dominik Ronse: algemeen directeur. 

Verontschuldigd:  

Afwezig: Katrien Vandecasteele: raadslid afwezig voor 3 (ingevolge artikel 37, § 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. 

VOLKSGEZONDHEID 

2.  Kennisnemen van de deelname aan de griepvaccinatiecampagne 2018 

De RAAD, 

Overwegende dat het griepseizoen jaarlijks een verhoogd risico inhoudt voor 65-plussers en het 

dus belangrijk is te wijzen op het belang van een griepvaccinatie vanaf 65 jaar; 

Gelet op het feit dat het Logo vraagt aan alle gemeenten om in te stappen in een project, waarbij 

alle 65-jarigen (of idealiter alle inwoners van 65 tot 69 jaar) aangeschreven worden. Dit project loopt reeds 

5 jaar; 

Overwegende dat het Logo opnieuw gratis folders en affiches ter beschikking stelt om te 

verspreiden op publieke plaatsen; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de deelname aan de griepvaccinatiecampagne van het Logo door alle 65-jarige inwoners van 
Ingelmunster aan te schrijven en de campagne bekend te maken via de verschillende 

communicatiekanalen. 

PATRIMONIUM 

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

Lokaal Opvanginitiatief 

Ingevolge artikel 37, § 1, van het OCMW-decreet, verlaat mevrouw Katrien Vandecasteele de zitting voor dit 

agendapunt. 

De RAAD, 
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Gelet op het OCMW-decreet; 

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

opvangnetwerk; 

Overwegende dat door Fedasil 28 LOI-plaatsen in Ingelmunster werden opgezegd met ingang van 

1 juli 2018, waarbij de effectieve subsidiëring stopt op 31 december 2018; 

Overwegende dat bijgevolg een 4-tal huurwoningen op overschot zijn vanaf 1 januari 2019, 

waardoor het aangewezen is de betrokken hoofdhuurovereenkomsten op te zeggen; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2008 betreffende 

het huren van de woning gelegen in de Schoolstraat 23 te Ingelmunster voor het LOI; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2000 

betreffende het huren van de woning gelegen op het Stationsplein 37 te Ingelmunster voor het LOI; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 januari 2010 betreffende 

het huren van de woning gelegen in de Weststraat 58 te Ingelmunster voor het LOI; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 april 2018 betreffende het 

huren van de woning gelegen in de Oostrozebekestraat 238 te Ingelmunster voor het LOI; 

Overwegende dat voor de woningen Schoolstraat 23, Stationsplein 37 en Weststraat 58 een 

opzegtermijn van drie maanden geldt; 

Overwegende dat de opzeg reeds schriftelijk (aangetekend) werd gegeven met ingang van 1 

oktober 2018 aangezien er geen raad voor maatschappelijk welzijn doorging in de maand september 2018; 

Overwegende dat de woning Oostrozebekestraat 238 niet voortijdig opgezegd kan worden 

aangezien het om een huurovereenkomst van één jaar gaat die eindigt op 30 april 2019; 

Overwegende dat de eigenaar van de woning Oostrozebekestraat 238 bereid is om de 

huurovereenkomst in onderling overleg te beëindigen op 31 januari 2019; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Het hoofdhuurcontract voor de woning gelegen in de Schoolstraat 23 te Ingelmunster wordt 

opgezegd met ingang van 1 oktober 2018 en neemt een einde op 31 december 2018. 

Art. 2. Het hoofdhuurcontract voor de woning gelegen op het Stationsplein 37 te Ingelmunster wordt 

opgezegd met ingang van 1 oktober 2018 en neemt een einde op 31 december 2018. 

Art. 3. Het hoofdhuurcontract voor de woning gelegen in de Weststraat 58 te Ingelmunster wordt 

opgezegd met ingang van 1 oktober 2018 en neemt een einde op 31 december 2018. 

Art. 4. Het hoofdhuurcontract voor de woning gelegen in de Oostrozebekestraat 238 te Ingelmunster 

wordt in onderling overleg beëindigd op 31 januari 2019. 

ALGEMEEN BESTUUR 

4.  Goedkeuren van de privacyverklaring 

De RAAD, 

Gelet op artikel 51 en 52 van het OCMW-decreet; 

Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 

verordening gegevensbescherming of AVG); 

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet); 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 mei 2017 houdende 

goedkeuren van de beleidsverklaring inzake informatiebeveiliging en privacy; 

Gelet op het advies nr. 46/2017 betreffende de functie van veiligheidsconsulent van 22 maart 2017 

van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2017 houdende 

goedkeuren van het informatieveiligheidsplan; 
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Overwegende dat het opstellen van een privacyverklaring een actie is uit het 

informatieveiligheidsplan; 

Gelet op het ontwerp van privacyverklaring opgesteld door de informatieveiligheidsconsulent en na 

unaniem advies van de informatieveiligheidscel; 

Overwegende dat een afgeleide en samenvattende privacyverklaring werd opgesteld voor 

communicatieve doeleinden; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De privacyverklaring wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

5.  Kennisnemen van de responsabiliseringsbijdrage 2017 voor het OCMW 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de wet van 24 oktober 2011 waarbij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) bevoegd 

is voor de berekening en de inning van de responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen; 

Gelet op de brief van 25 september 2018 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) waaruit 

blijkt dat de responsabiliseringsbijdrage 2017 voor het OCMW nul euro bedraagt; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van de RSZ betreffende de responsabiliseringsbijdrage 2017 voor het OCMW. 

SOCIALE ZAKEN 

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

Vlaanderen 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de provincie net als de voorgaande jaren deze winter 2018-2019 een 
groepsaankoop groene stroom organiseert. Hiervoor wordt opnieuw samengewerkt met iChoosr. Voor de 

rest zal de campagne ook gelijklopend verlopen: start inschrijvingsperiode op 1 december, vrijblijvende 

inschrijving, overstapdatum aansluitend op de huidige contracten,…; 

Overwegende dat de provincie opnieuw de medewerking van de gemeenten en OCMW’s vraagt om 
een loket te organiseren waar inwoners die geen toegang tot internet hebben, terecht kunnen om zich in te 

schrijven voor de groepsaankoop; 

Aangezien we kansengroepen maximaal willen bereiken wordt zowel in de gemeente als het sociaal 

huis een loket georganiseerd; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Deel te nemen aan de campagne groepsaankoop groene stroom 2018-2019 van de provincie. 

7.  Goedkeuren van de sinterklaasactie 2018 

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 maandelijkse voedselbedelingen waar een betrekkelijk groot aantal gezinnen op 

afkomen; 

Overwegende dat er niets specifieks gedaan wordt ter gelegenheid van sinterklaas en dat juist 

voor de kinderen uit deze gezinnen op dat ogenblik het gemis het meest aangevoeld wordt; 

Gelet op de samenstelling van de pakketten mag de kostprijs van een pakket geraamd worden op 

17 euro; 
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Overwegende dat er 70 pakketten zullen dienen gemaakt te worden, wat neerkomt op een totale 

kostprijs van ongeveer 1.200 euro; 

Gelet op de ‘quiz for food’, georganiseerd door dokter Axel Decraene, waarbij de winst opnieuw 

zalmogen aangewend worden om speelgoed te kopen voor de kinderen; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Aan de gezinnen die maandelijks uitgenodigd worden tot de voedselbedeling wordt een pakket ter 

beschikking gesteld voor de kinderen in hun gezin. 

Art. 2. Snoep, zuivelproducten, fruit en sinterklaaskoeken zullen worden aangekocht om 70 pakketten te 

kunnen samenstellen voor een totale prijs van ongeveer 1.200 euro. 

Art. 3. De raad neemt kennis van de aankoop van speelgoed naar aanleiding van de opbrengst van de 

‘quiz for food’ georganiseerd door dokter Axel Decraene. 

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

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het feit dat de Vlaamse Regering met de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ 
(artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010) de OCMW’s een middel wil 

aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het 

risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een ‘minimale 

hoeveelheid’ aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart; 

Overwegende dat de kost hiervoor deels kan worden gerecupereerd bij de distributienetbeheerder, 

deels ook bij de hulpvrager; 

Overwegende dat de RMW van het OCMW Ingelmunster op 20 december 2010 de principiële 

goedkeuring gaf om in te stappen in het systeem; 

Overwegend dat de minimale levering aardgas terug van toepassing is, maar in het kader van het 

energiearmoedeprogramma dat de Vlaamse regering op 4 maart 2016 goedkeurde is de periode met 2 
maanden uitgebreid en is nu geldig vanaf 1 november 2018 tot en met 31 maart 2019. Afhankelijk van de 

noden van de gezinnen kunnen de tussenkomsten dus maximaal voor 5 maanden worden toegekend; 

Overwegende dat naargelang de situatie per halve maand een bedrag aan steun wordt toegekend, 

waarmee onmiddellijk een oplading gebeurt voor de aardgasbudgetmeter, volgens de tabel hieronder: 

Woningtype Niet-beschermde 

afnemer 

Beschermde afnemer 
= recht op sociale 

maximumprijs 

Appartement 34,66 euro 20,66 euro 

Rijhuis of hoekhuis (max. 2 

open gevels) 

48,66 euro 29,66 euro 

Vrijstaand huis of halfopen 

(meer dan 2 open gevels) 

57,66 euro 35,66 euro 

Gelet op het feit dat van de steun 70% wordt terugbetaald door Eandis en 30% door de 

betrokkene zelf; 

Overwegende dat de voorzitter op basis van art. 58, § 2 van het OCMW-decreet kan beslissen om 

dringende hulpverlening toe te kennen inzake de minimale levering aardgas;  

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Er wordt ingestapt in het systeem van de minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode 

en de mogelijkheid tot dringende hulpverlening door de OCMW-voorzitter inzake dit onderwerp 

wordt vanaf 1 november 2018 tot en met 31 maart 2019 goedgekeurd. 

9.  Kennisnemen van de aanpassingen van de voorwaarden voor het bekomen van een 

verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds 

De RAAD, 
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Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in augustus 2018 de 

bedragen inzake de verwarmingstoelagen in kader van het Sociaal Stookoliefonds worden aangepast; 

Overwegende dat voor de aanvragen ingediend vanaf 1 september 2018 het jaarlijks belastbare 
bruto-inkomen van het huishouden het bedrag van 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per 

persoon ten laste niet mag overschrijden;  

Overwegende dat om als persoon ten laste te worden beschouwd het netto-inkomen lager dient te 

zijn dan 3.200 euro, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de aanpassingen van de richtbedragen voor de aanvragen van verwarmingstoelagen in het 

kader van het Sociaal Stookoliefonds vanaf 1 september 2018. 

10.  Kennisnemen van de aanpassing van de bedragen die tot de federale regelgeving van het 

maatschappelijk welzijn behoren 

De RAAD, 

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

welzijn; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat in augustus 2018 de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen 

werd overschreden; 

Overwegende dat de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn 

behoren, daarom moeten geïndexeerd worden; 

Overwegende dat de nieuwe bedragen gelden vanaf 1 september 2018; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de nieuwe bedragen (zie bijlage) die behoren toet de federale regelgeving van het 

maatschappelijk welzijn vanaf 1 september 2018. 

11.  Kennisnemen van het vrijwilligersbeleid van gemeente en OCMW Ingelmunster 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat er verschillende vrijwilligerswerkingen actief zijn bij het OCMW; 

Overwegende dat de richtlijnen met betrekking tot de vrijwilligerswerking werden uitgeschreven in 

een vrijwilligersbeleidsplan; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het vrijwilligersbeleid van gemeente en OCMW Ingelmunster. 

BESLOTEN ZITTING 

 

p.m. 

 

De zitting werd afgerond om 21.05u. 

 

 

ir. Dominik Ronse Dries Couckuyt 

algemeen directeur voorzitter 


