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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 27 november 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

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

Kurt Windels: burgemeester; 

Dominik Ronse: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Fien Debeuf: raadslid verontschuldigd voor 1. , 2. , 3.  

Afwezig: Kathy Verschoot: raadslid 

 

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. 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Openbaar onderzoek betreffende een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

De RAAD, 

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de bekendmaking aanvraag tot omgevingsvergunning van mevrouw Luyckx Stefanie en 
de heer Maertens Pieter, Rozestraat 82, 8770 Ingelmunster, betreffende het herbouwen van een bergplaats 

na sloping afdak en berghok, gelegen in de Rozestraat 82 te Ingelmunster; 

Overwegende dat bedoeld perceel gelegen is naast eigendom van het OCMW, zijnde 

landbouwgronden; 

Overwegende dat deze aanvraag geen gevolgen heeft voor het OCMW; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. Geen bezwaar in te dienen tegen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van mevrouw 
Luyckx Stefanie en de heer Maertens Pieter, Rozestraat 82, 8770 Ingelmunster, betreffende het 

herbouwen van een bergplaats na sloping afdak en berghok, gelegen in de Rozestraat 82 te 

Ingelmunster. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Kennisnemen van de gunning van de hospitalisatieverzekering 2019-2022 voor het 

gemeente- en OCMW-personeel 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° (de 
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet), en inzonderheid artikel 2, 6° en 7°a 

(de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van 

leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders); 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat Gemeente Ingelmunster optreedt als aankoopcentrale voor Gemeentebestuur en 

OCMW Ingelmunster en Gemeentebestuur en OCMW Kuurne, aankoopdienst bij de gunning en de uitvoering 

van de opdracht; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 juli 2018 de 

opdracht aan ETHIAS NV heeft gegund;  

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op volgend artikel in het budget en 

meerjarenplan: 6221000 – 6222000 / 01900; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de gunning van de overheidsopdracht ‘Hospitalisatieverzekering voor personeelsleden 2019-

2022’ aan ETHIAS NV. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Goedkeuren van de aanpassing van de begeleidingsovereenkomst inzake crisisopvang 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat het OCMW momenteel 2 crisiswoningen en 8 crisisflats in de Passage heeft; 

Gelet op de huidige begeleidingsovereenkomst; 

Overwegende dat naar aanleiding van een aantal negatieve ervaringen voorgesteld wordt om de 
begeleidingsovereenkomst aan te passen, in die zin dat agressie en overlast ook aanleiding kunnen geven 

tot stopzetting van een begeleidingsovereenkomst; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De aangepaste begeleidingsovereenkomst voor crisisopvang wordt goedgekeurd. 

5.  Kennisnemen van het budget 2019 van de regionale dienst voor schuldbemiddeling 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de werking van 2018 evenals het budget 2019 van de regionale dienst voor 

schuldbemiddeling werden besproken in de algemene vergadering van de regionale dienst voor 

schuldbemiddeling van 18 oktober 2018; 

Overwegende dat de voorziene bijdrage voor het OCMW Ingelmunster 20.085,23 euro bedraagt 

voor 2019; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het budget 2019 en de voorziene bijdrage van OCMW Ingelmunster voor de regionale dienst 

voor schuldbemiddeling ten bedrage van 20.085,23 euro. 
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BESLOTEN ZITTING 

 

 

p.m. 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

 

 

ir. Dominik Ronse Dries Couckuyt 

algemeen directeur voorzitter 


