
Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 24 maart 2020 

Notule 

Aanwezig: Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Nadine Verheye, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van het 
vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, 
Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

Gelet op het besluit van de burgemeester van 16 maart 2020 houdende het organiseren van de raden in 
besloten zitting op afstand op 24 maart 2020 naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het 
Covid-19-virus. 
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 17 en 18 maart 2020 naar aanleiding 
van Covid-19. 
Gelet op het voorstel van de wijze van organiseren van de raad voor maatschappelijk welzijn die aan alle 
raadsleden werd bezorgd houdende een zitting op afstand met volgende procedure: 

1. Het tegensprekelijk debat – ronde 1
Elk raadslid heeft de mogelijkheid om tegen do. 19 maa. – 12 uur vragen of opmerkingen te
formuleren over de geagendeerde punten. Deze vragen of opmerkingen moeten worden gericht aan
dominik.ronse@ingelmunster.be De vragen of opmerkingen zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde leden van het schepencollege/vast bureau die deze vragen of opmerkingen zullen
beantwoorden tegen vr. 20 maa. – 17 uur via een bericht van de algemeen directeur aan al de
raadsleden.

2. Bijkomende punten voor de agenda
Elk raadslid behoudt de mogelijkheid een punt aan de agenda toe te voegen, overeenkomstig de
regeling van het huishoudelijk reglement. Dus bijkomende punten moeten worden ingediend, ten
laatste, tegen do. 19 maa. – 12 uur waarna ze zullen behandeld worden door de bevoegde leden
van het schepencollege, zoals gebruikelijk.

3. Het tegensprekelijk debat – ronde 2
Elk raadslid heeft de mogelijkheid om te reageren op, enerzijds, de vragen en opmerkingen van
raadsleden en de antwoorden vanuit het college, of, anderzijds, op eventuele bijkomende punten
tegen ma. 23 maa. – 10 uur opnieuw via een bericht aan dominik.ronse@ingelmunster.be
In voorkomend geval wordt een afsluitende reactie vanuit het schepencollege verstuurd tegen ma.
23 maa. – 17 uur aan de raadsleden via een bericht van de algemeen directeur.

4. De virtuele zitting
Op basis van de stukken van de agendapunten en de elementen uit het tegensprekelijk debat,
kunnen de raadsleden hun standpunt vormen over de punten en dit aan de algemeen directeur laten
weten, ofwel, via de stemmogelijkheid op Cobra@Home, ofwel via een gezamenlijke fractiestem in
een bericht aan dominik.ronse@ingelmunster.be
Op di. 24 maa. – 20 uur wordt de eindstand opgemaakt en de virtuele zitting van de raden
afgerond.

5. De notulen en het zittingsverslag
In de notulen wordt melding gemaakt van de uitzonderingsprocedure, meer bepaald de stemming
over de beslotenheid (virtualiteit) van de zitting en het organiseren van een schriftelijk
tegensprekelijk debat, naast de gebruikelijke notulering van de punten, met name het besluit en het
stemgedrag van de raadsleden.
In het zittingsverslag worden, in voorkomend geval, de schriftelijke tussenkomsten en schriftelijke
reacties opgenomen.
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Gelet op het unaniem akkoord van alle leden van de raad voor maatschappelijk welzijn over dit voorstel, 
waarmee het besluit van de burgemeester van 16 maart 2020 houdende het organiseren van de raden in 
besloten zitting op afstand op 24 maart 2020 naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het 
Covid-19-virus wordt bekrachtigd. 
Gelet op het tegensprekelijk debat dat op schriftelijke wijze werd gehouden onder de leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, opgenomen in het zittingsverslag dat als bijlage wordt gevoegd bij deze notulen. 

De zitting vangt aan en eindigt om 20.00 uur. 

Besloten zitting op afstand 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 74; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 
Gelet op het zittingsverslag, een audio-opname van de zitting; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 

van beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Artikel 3 – Er wordt kennis genomen van het zittingsverslag. 

Beslissingen 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

2. Goedkeuren van de toetreding tot Eerstelijnszone Regio Izegem Tielt Samen vzw (ELZ
RITS)

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22  december 2017; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn; 
Gelet op het Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale 

zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders; 
Gelet op het feit dat Ingelmunster behoort tot de eerstelijnszone RITS; 
Overwegende dat iedere gemeente lid kan worden van de algemene vergadering van ELZ RITS vzw 

opgericht op 11 december 2019; 
Overwegende dat het aangewezen is om vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene 

vergadering van ELZ RITS vzw; 
Overwegende dat de gemeente en het OCMW niet bereid zijn tot een financiële bijdrage aan de vzw, 

maar enkel tot projectfinanciering waarbij de middelen rechtstreeks en integraal voor Ingelmunster 
beschikbaar zijn; 

Vervolg zitting van 24 maart 2020
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Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om mevrouw Katrien 
Vandecasteele, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en mevrouw Christine 
Vandevoorde, coördinator zorg en welzijn, aan te duiden als lid van de algemene vergadering; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De toetreding tot de vzw ELZ RITS wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 – Mevrouw Katrien Vandecasteele, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, wordt 

aangeduid als vertegenwoordiger in algemene vergadering van ELZ RITS vzw. 
Mevrouw Christine Vandevoorde, coördinator zorg en welzijn, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van ELZ RITS vzw. 

Artikel 3 – Het leveren van een financiële bijdrage voor de vzw ELZ RITS of voor enig andere structuur in dit 
verband wordt principieel verboden. 

Artikel 4 – Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie en aan de betrokken 
personen. 

Er werden geen bijkomende punten ingediend door de raadsleden. 

Dominik Ronse Jean-Pierre Deven 
algemeen directeur voorzitter 

Vervolg zitting van 24 maart 2020
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Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 24 maart 2020 

20.00 uur 
Zittingsverslag 

Gelet op het besluit van de burgemeester van 16 maart 2020 houdende het organiseren van de raden in besloten 
zitting op afstand op 24 maart 2020 naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19-virus. 
Gelet op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 maart 2020, vastgesteld door het vast bureau 
in zitting van 16 maart 2020. 

Zitting op afstand 
1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting

Beslissingen 
 Interbestuurlijke samenwerking 

2. Goedkeuren van de toetreding tot Eerstelijnszone Regio Izegem Tielt Samen vzw (ELZ RITS)

Gelet dat geen enkele vraag werd gesteld. 

Zittingsverslag om te worden gevoegd bij de notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
24 maart 2020. 

Vervolg zitting van 24 maart 2020

Zittingsverslag
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Handtekening(en) 
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