
 Vast bureau 
Zitting van 14 januari 2019 

Uittreksel 
 
 

 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele: leden van het vast 
bureau; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
Goedkeuren van de tarieflijst van het OCMW Ingelmunster 
Het VAST BUREAU, 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het feit dat de laatste tarieflijst van het OCMW Ingelmunster dateert van januari 2018, zoals 

goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 30 januari 2018; 
Overwegende dat deze tarieflijst aangepast moet worden; 
Op voorstel van het bevoegd lid van het vast bureau; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De tarieflijst van het OCMW Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 2 – Deze tarieven worden van kracht vanaf heden. 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 

In opdracht, 

De algemeen directeur De voorzitter van het vast bureau 

(get.) Dominik Ronse (get.) Kurt Windels 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 15 januari 2019 

 

ir. Dominik Ronse 
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OCMW INGELMUNSTER TARIEFLIJST

versie: 1/01/2019

AC OMSCHRIJVING PERIODICITEIT TARIEF OPMERKINGEN

AANPASSING

Woonvoorzieningen Ouderen

Groep van assistentiewoningen De Ermitage

BI 09520 dagprijs huur flat (niet hoekflat) - bewoner VÓÓR 01/04/14 426,00 €          MAAND/FLAT 01.03.2019 via prijsverhogingsaanvraagdossier Vast Bureau van jan 2019, dagprijs van 14,20 euro

of MB 12 april 2005

BI 09520 dagprijs huur hoekflat - bewoner VÓÓR 01/04/14 511,50 €          MAAND/FLAT 01.03.2019 via prijsverhogingsaanvraagdossier Vast Bureau van jan 2019, dagprijs van 17,05 euro

of MB 12 april 2005

BI 09520 dagprijs huur flat (niet hoekflat) - bewoner VANAF 01/04/14 468,00 €          MAAND/FLAT 01.03.2019 via prijsverhogingsaanvraagdossier Vast Bureau van jan 2019, dagprijs van 15,60 euro

of MB 12 april 2005

BI 09520 dagprijs huur hoekflat - bewoner VANAF 01/04/14 561,30 €          MAAND/FLAT 01.03.2019 via prijsverhogingsaanvraagdossier Vast Bureau van jan 2019, dagprijs van 18,71 euro

of MB 12 april 2005

BI 09520 dagprijs huur garage 41,19 €            MAAND/garage 01.03.2019 OCMW heeft autonomie Vast Bureau van jan 2019

BI 09520 dagprijs huur garage bewoner GAW/ouderenwoning 33,03 €            MAAND/garage 01.03.2019 OCMW heeft autonomie Vast Bureau van jan 2019

BI 09520 gebruik wasmachine 0,75 €             JETON 01.01.2012 OCMW heeft autonomie Het betreft een supplement - NIET VIA FACTUUR

BI 09520 gebruik droogkast 0,75 €             JETON 01.01.2012 OCMW heeft autonomie Het betreft een supplement - NIET VIA FACTUUR

Maaltijden

BI 09460 maaltijd aan huis 7,00 €             MAALTIJD 01.01.2017 OCMW heeft autonomie

BI 09460 korting voor 2de maaltijd aan huis op hetzelfde adres 1,00 €-             MAALTIJD 01.01.2017 OCMW heeft autonomie

BI 09460 administratiekost nieuwe klant maaltijddienst 25,00 €           KOP 01.01.2017

administratiekost valt weg indien

             -gedurende 1 volledige maand mlt genomen worden

             -gebruik maken van andere thuisdiensten

MMC (Mindermobielencentrale)

BI 0943D Lidgeld alleenstaande 5,00 €             JAAR van voor 2010 OCMW heeft autonomie

BI 0943D Lidgeld gezin 7,50 €             JAAR van voor 2010 OCMW heeft autonomie

BI 0943D Km-vergoeding 0,35 €             KM van voor 2010 OCMW heeft autonomie min. 3,50 euro/rit - rechtstreeks aan de chauffeur te betalen.

BI 0943D Wachttijd 1,50 €             BEURT van voor 2010 OCMW heeft autonomie vanaf 30 minuten - rechtstreeks aan de chauffeur te betalen.

Personenalarmsystemen.

BI 0943E Personenalarmsystemen 24,78 €           MAAND van voor 2010 OCMW heeft autonomie

Poetsdienst

BI 0943B Poetsdienst aan huis 7,50 €             UUR 01.01.2015 OCMW heeft autonomie

Gezinszorg

BI 0943A bijdrage gezinszorg 0,50 - 14 € UUR ???? prijs wordt vastgelegd door VAZG

de bijdrage per uur varieert van 0,50 tot 14 euro per uur afh van 

oa inkomen.

Ouderenwoningen

BI 09500 Nieuwstraat en Doelstraat - bewoners VÓÓR 01/01/14 ######## ## MAAND 01.01.2019 OCMW heeft autonomie

Raad Maatschappelijk Welzijn van jan 2018, index van dec jaar 

x-1

BI 09500 Nieuwstraat en Doelstraat - bewoners VANAF 01/01/14 ######## ## MAAND 01.01.2019 OCMW heeft autonomie

Raad Maatschappelijk Welzijn van jan 2018, index van dec jaar 

x-1

EENHEIDS-

TARIEF (Eur)

Er wordt gewerkt met een eenheidsprijs waarop dan eventueel 

obv een sociaal onderzoek kortingen van hetzij 1 euro, 1,50 

euro, 2,00 euro worden toegestaan. De kortingen komendirect 

op de factuur. Halfjaarlijks worden de kortingen gevorderd van 

de sociale dienst via steun. De kortingen en bijhorende 

Er wordt gewerkt met een eenheidsprijs waarop dan eventueel 

obv een sociaal onderzoek kortingen van hetzij 0,50 euro, 1 

euro, 1,50 euro worden toegestaan. De kortingen komen direct 

op de factuur. Halfjaarlijks worden de kortingen gevorderd van 

de sociale dienst via  steun. De kortingen en bijhorende 

baremaschalen werden goedkeurd door RMW 30/06/2014

INGANGS-

DATUM
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Sociale verhuring en Kinderopvang verhuur

BI 09030/09450verschillende prijzen. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd in divers MAAND 01.01.2016 OCMW heeft autonomie

Raad Maatschappelijk Welzijn van jan 2016, index van dec jaar 

x-1

RMW van jan obv index dec van jaar x-1

Crisisopvang

BI 09000 Stationsstraat 34 14,00 €           DAG 01,01,2019 OCMW heeft autonomie crisis met tussenkomst van brandverzekering +2 euro per dag

BI 09000 Bruggestraat 181 17,50 €           DAG 01.01.2017 OCMW heeft autonomie crisis met tussenkomst van brandverzekering +2 euro per dag

BI 09000 Weststraat 23/0001 13,50 €           DAG 01.01.2017 OCMW heeft autonomie crisis met tussenkomst van brandverzekering +2 euro per dag

BI 09000 Weststraat 23/0002 12,50 €           DAG 01.01.2017 OCMW heeft autonomie crisis met tussenkomst van brandverzekering +2 euro per dag

BI 09000 Weststraat 23/0003 13,50 €           DAG 01.01.2017 OCMW heeft autonomie crisis met tussenkomst van brandverzekering +2 euro per dag

BI 09000 Weststraat 23/0101 13,50 €           DAG 01.01.2017 OCMW heeft autonomie crisis met tussenkomst van brandverzekering +2 euro per dag

BI 09000 Weststraat 23/0102 13,50 €           DAG 01.01.2017 OCMW heeft autonomie crisis met tussenkomst van brandverzekering +2 euro per dag

BI 09000 Weststraat 23/0104 13,50 €           DAG 01.01.2017 OCMW heeft autonomie crisis met tussenkomst van brandverzekering +2 euro per dag

BI 09000 Weststraat 23/0201 14,50 €           DAG 01.01.2017 OCMW heeft autonomie crisis met tussenkomst van brandverzekering +2 euro per dag

BI 09000 Weststraat 23/0202 14,50 €           DAG 01.01.2017 OCMW heeft autonomie crisis met tussenkomst van brandverzekering +2 euro per dag

Huur cafetaria De Ermitage

BI09520 Huur cafetaria De Ermitage 1 148,59 €      MAAND 01.11.2018 OCMW heeft autonomie

doorfacturatie personeel

nvt Osec 46,44 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

nvt FB 44,89 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

nvt A4a-A4b 42,30 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

nvt A1a-A3a 38,48 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

nvt B4-B5 33,55 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

nvt B1-B3 29,79 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

nvt C4-C5 30,67 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

nvt C1-C3 24,71 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

nvt D4-D5 26,18 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

nvt D4 25,02 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

nvt D1-D3 21,98 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

nvt E1-E3 19,34 €           uur OCMW heeft autonomie we nemen de gemiddelde loonkoost voor die barema's

Het gaat om een huurcontract dat geÏndexeerd zal worden op 

november x, met index van okt x-1
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