
RMW van 17 december 2018: notule Pagina 1/2 

 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 17 december 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

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

Kurt Windels: burgemeester; 

Stefaan De Clercq: algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd: Fien Debeuf, raadslid 

Dominik Ronse, algemeen directeur 

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.  Goedkeuren van een nieuwe bestemming voor de woning gelegen in de Stationsstraat 34 

te Ingelmunster 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de woning gelegen in de Stationsstraat 34 te Ingelmunster momenteel wordt 

gebruikt als opvangplaats binnen het Lokaal Opvang Initiatief;  

Overwegende dat de subsidies voor de woning vervallen per 1 januari 2019 en het een woning in 

eigendom is; 

Overwegende dat het aangewezen is om dit gebouw als doorgangswoning te laten fungeren voor 1 

tot 2 personen met ingang van 1 januari 2019; 

Overwegende dat dit stedenbouwkundig mogelijk is aangezien er geen sprake is van 

woonsvermeerdering; 

Gelet op het voorstel om de dagprijs vast te leggen op 14 euro; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De nieuwe bestemming van de woning gelegen in de Stationsstraat 34 te Ingelmunster als 

doorgangswoning voor 1 tot 2 personen wordt goedgekeurd. 

Art. 2. De dagprijs wordt vastgelegd op 14 euro. 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Vaststellen van de sluitingsdagen, de vakantiedagen, de collectieve vakantiedagen en de 

compensatiedagen voor 2019 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Gelet op het voorstel van het managementteam betreffende de sluitingsdagen voor 2019 van het 

gemeentehuis, het sociaal huis, de jeugd- en cultuurdienst, de sportdienst en de bibliotheek; 

Gelet op de jaarkalender 2019 waarbij de compensatiedagen voor 2019 worden vastgesteld; 

Overwegende dat deze aangelegenheid ter kennisgeving werd gebracht aan het hoog 

overlegcomité van de gemeente op 23 november 2018; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De sluitingsdagen voor 2019 van het sociaal huis, zoals opgelijst in bijlage, worden goedgekeurd. 

Art. 2. De vakantiedagen, collectieve vakantiedagen en de compensatiedagen voor 2019, zoals opgelijst in 

bijlage, worden goedgekeurd voor de verschillende personeelscategorieën van het OCMW. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Kennisnemen van de armoededrempel in het kader van de voedselbedeling 2019 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op het feit dat de voedselbedeling, die door het OCMW van Ingelmunster in De Cirkel wordt 

georganiseerd, sinds jaren gebruik maakt van het aanbod van producten uit Europa; 

Overwegende dat de verdeling van de goederen vanaf 2014 werd overgedragen aan de POD 

Maatschappelijke Integratie, die alle lopende erkenningen bij het BIRB overgenomen heeft; 

Overwegende dat op vraag van de POD Maatschappelijke integratie een nieuw reglement werd 

goedgekeurd over de werking van de voedselbedeling in de RMW van 19 december 2016; 

Overwegende dat dit reglement, volgens de instructies van de dienst FEAD van de POD, bepaalt 
dat de begunstigden die in aanmerking komen voor de voedselbedeling alle mensen zijn die onder de 

armoedegrens vermeld op de website van de FOD economie vallen; 

Overwegende dat de FEAD voor het bepalen van de armoedegrens voor de voedselbedeling altijd 

de meest recente cijfers beschikbaar gebruikt; 

Overwegende dat voor de armoededrempel van de voedselbedeling van 2019 rekening gehouden 

moet worden met de cijfers van 2017 en deze in bijlage worden toegevoegd; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van het gebruik van de armoedecijfers van 2017 voor het bepalen van de armoededrempel bij de 

toekenning van voedselbedeling 2019. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

De zitting werd afgerond om 20.30u. 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

algemeen directeur wnd. voorzitter 


