
Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 22 september 2020 

Notule 

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

Verontschuldigd: Evy Becquart: raadslid 

De zitting vangt aan om 21.45 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over 
het Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan 
de hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Hij deelt mee dat mevrouw Evy Becquart, raadslid, verontschuldigd is wegens ziekte. 

Openbare zitting 

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; 

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. 

Kennisname 

ALGEMENE FINANCIERING 

2. Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2019

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELZIJK WELZIJN,
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 262, §1; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster van 19 mei 2020 
houdende vaststelling van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019; 

Gelet op het besluit van 26 juni 2020 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, 
waarnemend, tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn te Ingelmunster; 

Overwegende dat geen enkel voorbehoud werd gemaakt ten aanzien van de jaarrekening 2019 en dat 
ze een getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het OCMW Ingelmunster; 

Op voorstel van het bevoegd lid van het vast bureau; 
NEEMT KENNIS: 
Van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van 
Ingelmunster door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. 

Beslissingen 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

3.  Verhogen van de pensioentoelage van het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele 
personeelsleden 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 77 en 78; 
Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van 

die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 
Gelet op de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter 

van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de 
rustpensioenen; 

Gelet op de wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit 
van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende 
pensioenrechten; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2019 betreffende het 
invoeren van het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden; 

Overwegende dat de pensioentoelage werd bepaald op 1% van het pensioengevend jaarloon; 
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van gemeente en OCMW 

Ingelmunster; 
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 18 februari 2019 betreffende het goedkeuren van de 

intentieverklaring om een aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden in te voeren, waarbij 
het engagement werd genomen de pensioentoelage op te trekken tot 2% in de loop van 2020 door middel 
van VIA5-middelen; 

Gelet op het sectoraal akkoord lokale en provinciale besturen 2020; 
Overwegende dat in het sectoraal akkoord lokale en provinciale besturen 2020 sprake is van een 

verhoging van het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden naar een minimale 
bijdragevoet van 2,5% met ingang van 1 januari 2020; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat het verhogen van de pensioentoelage tot 2,5% van het pensioengevend jaarloon 
met ingang van 1 oktober 2020 en de toekenning van een inhaaltoelage voor de periode tussen 1 januari 
2020 en 30 september 2020 werd voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 12 juni 
2020 en 17 juli 2020; 
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Gelet op het definitief protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 17 juli 2020 betreffende 
het verhogen van de pensioentoelage tot 2,5% van het pensioengevend jaarloon met ingang van 1 oktober 
2020 en de toekenning van een inhaaltoelage voor de periode tussen 1 januari 2020 en 30 september 2020; 

Overwegende dat het bestuur is toegetreden tot de opdrachtencentrale, in de zin van artikel 2, 4° van 
de wet van 15 juni 2006, opgemaakt door de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), 
die sinds 1 januari 2017 wat betreft de bevoegdheden inzake de pensioenen van de plaatselijke besturen 
(behalve de inning van de bijdragen) werd overgenomen door de Federale Pensioendienst (FPD); 

Overwegende dat de overheidsopdracht “voor het administratief en financieel beheer van een 
groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de toegetreden lokale 
besturen” toegewezen werd aan de tijdelijke handelsvennootschap Belfius Insurance - Ethias Contractanten 
PPO; 

Gelet op het visum van de financieel directeur; 
Op voorstel van de voorzitter van het vast bureau; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De pensioentoelage van het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 

wordt verhoogd tot 2,5% van het pensioengevend jaarloon met ingang van 1 oktober 2020. 
Artikel 2 – Het contractueel aangestelde personeelslid dat op 1 oktober 2020 in dienst is, krijgt een 

inhaaltoelage voor de diensttijd die vóór die datum effectief gepresteerd werd en waarvoor het 
personeelslid pensioengerechtigd jaarloon ontvangen heeft. De periode die voor de inhaaltoelage 
in aanmerking wordt genomen, loopt vanaf 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020. Deze 
inhaaltoelage bestaat uit een eenmalige koopsom gelijk aan het toelagepercentage op het 
pensioengevend jaarloon (1%) vermenigvuldigd met het aantal maanden in aanmerking 
genomen gepresteerde diensttijd tussen 1 januari 2020 en 30 september 2020, gedeeld door 12 
en vermenigvuldigd met 1,5. 

Artikel 3 – Dit raadsbesluit wordt toegevoegd aan het pensioenreglement en ter beschikking gesteld van de 
contractuele personeelsleden. 

Artikel 4 – Deze beslissing wordt overgemaakt aan de RSZ en aan de tijdelijke handelsvennootschap Belfius 
Insurance - Ethias Contractanten PPO die instaat voor het administratief en financieel beheer van 
de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden. 

4.  Aanpassen van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel 
De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 77 en 78; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 
van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie 
van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2011 waarin de 
rechtspositieregeling van het OCMW-personeel werd vastgesteld en latere aanpassingen; 

Vervolg zitting van 22 september 2020
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Overwegende dat de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel een dynamisch document is dat 
regelmatig aangepast dient te worden; 

Gelet op het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen; 
Overwegende dat het noodzakelijk of gewenst is bepaalde aanpassingen aan de rechtspositieregeling 

van het OCMW-personeel door te voeren in overeenstemming met de bepalingen van het sectoraal akkoord 
2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen; 

Overwegende dat per voltijds personeelslid een koopkrachtverhoging van 300 euro dient voorzien te 
worden per jaar, met ingang van 1 januari 2020; 

Overwegende dat deze koopkrachtverhoging in principe volledig kan bekomen worden door een 
verhoging van de waarde van de maaltijdcheques van 6,50 euro tot 8,00 euro; 

Overwegende dat voor het jaar 2020 deze verhoging pas kan ingaan vanaf 1 oktober 2020 waardoor 
aan een voltijds werkend personeelslid nog een aanvullende koopkrachtverhoging dient gegeven te worden 
ten bedrage van 225 euro door middel van andere cheques zoals ecocheques, geschenkcheques,… 

Overwegende dat voor een vlotte manier van werken de modaliteiten van toekenning van deze 
cheques, en bijkomend de toekenning van andere extralegale voordelen als gevolg van besluiten van de 
Vlaamse Regering of in uitvoering van sectorale akkoorden, best worden gedelegeerd aan het vast bureau 
op basis van artikel 78 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op artikel 213 van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel betreffende de 
maaltijdcheques; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Overwegende dat de aanpassing van artikel 213 van de rechtspositieregeling van het OCMW-
personeel werd voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 12 juni 2020 en 17 juli 
2020; 

Gelet op het definitief protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 17 juli 2020 betreffende 
de aanpassing van artikel 213 van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel; 

Gelet op het visum van de financieel directeur; 
Op voorstel van de voorzitter van het vast bureau; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Artikel 213 van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel wordt aangepast als volgt: “het 

personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. Vanaf 1 oktober 2020 bedraagt de waarde van één 
maaltijdcheque 8,00 euro, met name 6,90 euro werkgeversbijdrage en 1,10 euro 
werknemersbijdrage”. 

Artikel 2 – Artikel 213bis betreffende andere extralegale voordelen wordt toegevoegd aan de 
rechtspositieregeling van het OCMW-personeel: “de toekenning van andere extralegale voordelen 
als gevolg van besluiten van de Vlaamse Regering of in uitvoering van sectorale akkoorden wordt 
op basis van artikel 78 van het decreet over het lokaal bestuur gedelegeerd aan het vast 
bureau”. 

SOCIALE ZAKEN 

5.  Goedkeuren van een publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW van 
Ingelmunster en het OCMW van Meulebeke houdende de maaltijddienst aan huis 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen; 
Gelet op de bepalingen tijdens het gezamenlijk overleg d.d. 15 januari 2020 waarbij besproken werd 

om niet enkel de vorige overeenkomst rond de samenwerking voor de maaltijddienst te verlengen, maar 
deze ook aan te passen conform de wet van de overheidsopdrachten; 

Overwegende dat het voorgelegd ontwerp, opgemaakt door OCMW Ingelmunster, door het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente Ingelmunster werd besproken op de zitting van 6 juli 
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jongstleden en voor de gemeente Meulebeke door het college van burgemeester en schepenen op de zitting 
van 17 juli jongstleden, 

Overwegende dat voor een legale basis in dit dossier een publiek-publieke samenwerking dient 
opgesteld te worden, (zie bepalingen in deel II KADER SAMENWERKINGSOVEREENKOMST) waarin er een 
duidelijke zichtbare balans en wisselwerking beschreven dient te worden tussen de beide OCMW s, zodat de 
samenwerking geen eenzijdige productie-afname is, want dan moet immers via een overheidsopdracht 
gewerkt worden; 

Overwegende dat het voorgelegd ontwerp door de OCWM-raad Meulebeke werd goedgekeurd op de 
zitting van 19 augustus 2020 en dat een ondertekend exemplaar werd terugbezorgd; 

Gelet op het voorgelegd ontwerp van de publiek - publieke samenwerkingsovereenkomst tussen 
OCMW Ingelmunster en OCMW Meulebeke houdende de maaltijddienst; 

Op voorstel van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De raad keurt de publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst goed, zoals bijgevoegd in bijlage, 

tussen het OCMW Ingelmunster en het OCMW Meulebeke. 
Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit en een ondertekend exemplaar door beide partijen wordt 

overgemaakt aan het OCMW Meulebeke. 

6.  Bekrachtigen van een reglement, bij hoogdringendheid vastgesteld door het vast bureau, 
betreffende de toekenning van een toelage ter ondersteuning van de geestelijke 
gezondheidszorg 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de gemeenteraad van 23 juni 2020 waarin de resultaten werden toegelicht van de 

werkgroep, opgericht in de schoot van de gemeenteraad met als doel een Corona-compensatiefonds voor de 
gemeente Ingelmunster in te stellen; 

Overwegende dat in het Corona-compensatiefonds 5 pijlers zijn voorzien, waaronder één pijler waarbij 
middelen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn toegekend om de bestrijding van bijkomende 
armoede als gevolg van de Covid19-crisis aan te pakken; 

Overwegende dat, onder deze pijler, 21.718,14 euro aan middelen ter beschikking wordt gesteld voor 
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, ter aanvulling van middelen en maatregelen die reeds door 
hogere overheden zijn toegekend, waardoor een totaal aan middelen van 60.000 euro voor deze pijler wordt 
gegenereerd; 

Overwegende dat op voorstel van de werkgroep een deel van deze middelen, meer bepaald 10.000 
euro, in eerste instantie wordt voorbehouden voor het toekennen van een toelage voor ondersteuning op 
vlak van geestelijke gezondheidszorg, meer bepaald in het kader van psychologische hulpverlening bij de 
verwerking van de gevolgen van de Coronacrisis; 

Overwegende dat door de raad voor maatschappelijk welzijn een reglement dient goedgekeurd te 
worden dat de toekenningsmodaliteiten betreffende deze toelage regelt; 

Overwegende dat dit reglement, gelet op de hoogdringendheid, werd vastgesteld door het vast 
bureau van 29 juni 2020 aangezien er geen bijeenkomst van de raad voor maatschappelijk welzijn meer 
gepland was voor september; 

Overwegende dat dit reglement dient bekrachtigd te worden door de eerstvolgende raad voor 
maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat het reglement in werking treedt vanaf 1 juli 2020, maar met terugwerkende kracht 
kan worden toegepast vanaf 1 april 2020; 

Op voorstel van de werkgroep Corona-compensatiefonds van de gemeente Ingelmunster; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het reglement, vastgesteld door het vast bureau in zitting van 29 juni 2020, wordt bekrachtigd en 

toegevoegd als bijlage bij deze beslissing. 
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7.  Goedkeuren van de aanvraag en het reglement inzake de toekenning en het gebruik van 
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen 
en van de lokale economie 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke 

subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse gemeenschapscommissie ter ondersteuning 
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen; 

Overwegende dat de coronapandemie financiële problemen met zich meebrengt door een inkrimping 
van het inkomen en/of het duurder worden van consumentengoederen; 

Overwegende dat voor het begrotingsjaar 2020 een subsidie van maximaal 15.000.000 euro 
toegekend wordt aan de gemeenten of OCMW’s van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse 
GemeenschapsCommissie , waarvan 14.250.000 euro gaat naar de Vlaamse Gemeenten of OCMW’s en 
750.000 wordt toegekend aan de VGC; 

Overwegende dat het bedrag voor de gemeenten of OCMW’s verdeeld wordt als volgt: één derde op 
basis van het aantal inwoners van de gemeente en twee derde evenredig op basis van diverse sociale 
maatstaven zoals het aantal personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering, aantal sociale 
huurappartementen, het gemiddeld aantal personen dat recht heeft op een leefloon over drie jaar,… 

Overwegende dat het maximale trekkingsrecht voor Ingelmunster een bedrag van 16.322,47 euro 
betreft; 

Overwegende dat de subsidie betrekking heeft op de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 
december 2021; 

Overwegende dat de subsidie dient ter financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal 
waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen die verkeren in financiële armoede of die ten gevolge van 
COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te komen, tijdelijk een extra consumptiebudget aan te 
bieden in lokale handelszaken of organisaties enerzijds en om lokale handelszaken en organisaties die 
evenzeer door de coronacrisis sterk zijn getroffen anderzijds, te steunen; 

Overwegende dat Ingelmunster het systeem van de Ingelmunsterse cadeaubon kan hanteren als 
bestaand lokaal waardebonnensysteem gezien dit geen enkele stigmatisering met zich meedraagt; 

Overwegende dat indirecte kosten en overheadkosten verbonden aan de uitgifte van de bonnen niet 
in aanmerking komen; 

Overwegende dat de Vlaamse gemeenten of OCMW’s de afbakening van kwetsbare doelgroepen en 
van de lokale handelszaken definiëren op basis van de plaatselijke noden; 

Overwegende dat Ingelmunster volgende doelgroepen als “kwetsbaar” afbakent: 
 personen met een leefloon of equivalent leefloon 
 personen met een beperking of vermoeden van een beperking of inkomensvervangende 

tegemoetkoming 
 personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor 

ouderen 
 personen met een laag loon/pensioen of lage uitkering (nl. bedrag leefloon +10%) of 

personen die nu reeds aanvullende steun krijgen 
 personen in budgetbeheer of budgetbegeleiding of dagelijks beheer collectieve 

schuldenregeling 
 personen met achterstallige energiefacturen die het voorbije jaar op de lokale 

adviescomissie van Fluvius of de Watergroep zijn gekomen 
 personen die na financieel onderzoek onvoldoende leefgeld hebben om de nodige 

voedingswaren en andere levensmiddelen aan te kopen 

Overwegende dat Ingelmunster de lokale handelszaken afbakent op basis van de deelnemende 
handelaars aan de Ingelmunsterse cadeaubon; 

Overwegende dat de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning, het 
gebruik en de validering van de bonnen autonoom bepaald wordt door de Vlaamse gemeenten of OCMW’s; 
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Overwegende dat dit voor bepaald werd in het goedgekeurde reglement van de Kadobon 
Ingelmunster; 

Overwegende dat het aanvraagformulier tegen ten laatste 30 september 2020 verstuurd moet 
worden; 

Overwegende dat 90% van de subsidie uitbetaald wordt op uiterlijk 31 december 2020 en het saldo 
van 10% na voorlegging aan en goedkeuring door de gesubsidieerde entiteit van een financiële en 
functionele verantwoording ten laatste uitbetaald op 31 december 2022; 

Overwegende dat de financiële verantwoording bestaat uit een overzicht van het aantal toegekende 
waardebonnen per kwetsbare doelgroep. Deze financiële en functionele verantwoording wordt ingediend via 
de digitale rapportering over de reguliere jaarrekeningen van 2021 en 2022; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De aanvraag trekkingsrecht subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 

doelgroepen ten bedrage van 16.322,47 euro wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 – De toelage kan uitsluitend aangewend worden voor burgers woonachtig te Ingelmunster, die 

behoren tot de kwetsbare doelgroepen. 
Artikel 3 – De ‘Kadobon Ingelmunster’ wordt gebruikt en het reglement van deze cadeaubon wordt 

toegepast. 
Artikel 4 – De lokale handelszaken worden afgebakend op basis van de deelnemende handelaars aan de 

Ingelmunsterse cadeaubon. 
Artikel 5 – Het reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het 

consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie wordt goedgekeurd 
en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 6 – Het bijzonder comité voor de sociale dienst is belast met de uitvoering van deze beslissing. 
Artikel 7 – Het reglement treedt in werking vanaf heden. 
 
De zitting werd afgerond om 22.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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l. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
De samenwerkingsovereenkomst betreffende de maaftijddienst van de O.C.M.W/s van Ingelmunster en Meulebeke

wordt gesloten tussen

enerzijds

Het O.C.M.W. van Ingeimunster, vertegenwoordigd door de heer Kurt Windels/ Burgemeester en voorzitter vast

bureau, en de heer Dominik Ronse, Algemeen directeur en met als adres Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster,

handelend in naam en voor rekening van het O.C.M.W. Ingelmunster in uitvoering van een beslissing van de Raad voor

Maatschappelijk Welzijn van 22 januari 2019, verder "ingelmunster" genoemd,

en anderzijds

Het O.C.M.W. van Meuiebeke, vertegenwoordigd door de heer Dirk Verwilst, burgemeester, en de heer Torn

Vanpoucke, Algemeen directeur en met als adres Bonestraat 24, 8760 Meulebeke/ handelend in naam en voor

rekening van het OCMW Meulebeke, verder "Meulebeke" genoemd

II KADER SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
11.1 Publiek-publieke samenwerkini

De overeenkomst regelt een publiek-publieke samenwerking tussen twee aanbestedende diensten, de O.C.M.W/s van

Meulebeke en Ingelmunster, waarvan de mogelijkheid vervat is in artikel 12, lid 4 van Richtlijn 2014/24/EU, en/of

artikel 31 van de wet inzake overheidsopdrachten van 7 juni 2016, waarbij aan de vereiste cumulatieve voorwaarden

is voldaan:

Gemeenschappelijke doeistelHngen

Onze beide besturen hebben een zo goed mogelijk uitgebouwde zorg op maat voor ogen.Deze doelstelling wordt het

best bereikt door de gebundelde inspanningen van eigen personeel. De dienstverlening in eigen beheer laat toe een

persoonlijke band op te bouwen met de inwoners van beide gemeenten die bediend worden. Dit verbindende aspect

komt de dienstverlening op maat enkel ten goede. Het takenpakket van ons eigen personeel en de menselijke

vertrouwensband met de inwoners die van deze dienstverlening gebruik maken/ reikt hierdoor verder dan wat van

een particuliere onderneming kan verwacht worden.

Openbaar belang
De invulling van deze samenwerking berust op het openbaar belang, waardoor we bewust kiezen voor deze

dienstverlening in eigen regie. Dit biedt ons het voordeel dat ons eigen personeel een signaiisatie en

doorverwijsfunctie uitoefent naar sociale diensten, diensten gezondheidszorg, ... Daarnaast heeft het persoonlijk

engagement van ons eigen personeel ook een onmiskenbare meerwaarde in het doorbreken van het sociaal isolement

bij de klanten van onze beide O.C.M.W. 's.

Marktinname

Beide aanbestedende overheden nemen op de open markt niet meer dan 20 % van de onder deze samenwerking

vallende activiteiten voor hun rekening. Gezien de totaalbudgetten die op jaarbasis uitbesteed worden op de open

markt/ blijft het aandeel ruim onder de 20% en spreken we hier gemiddeld over slechts enkeie procenten.

IIIINHOUD
Hl.l Voorwerp van de samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op het bedelen van warme maaltijden, bereid door het O.C.M.W.

van Meuiebeke/ door de maaltijddienst van het O.C.M.W. Ingelmunster voor de periode 1/07/2020 tot 31/12/2025.

Het gaat om de warme maaltijden op weekdagen. Er dienen 2 types dieetmaaltijden aangeboden te worden naast de

gewone maaltijden: suikerarm (diabetici) en zoutarm. De suikerarme en zoutarme maaltijden dienen ook vetarm te

zij n l

Bij de warme maaltijden is er soep voorzien/ die inbegrepen is in de vergoeding. De bedeling van warme maaltijden

gebeurt het ganse jaar (52 weken op 52), behoudens de weekends en de feestdagen.
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Leveringsptaats: De maaltijden worden afgehaald door de mensen van de maaltijddienst van het O.C.M.W. van

Ingelmunster bij het O.C.M.W. Meulebeke, Bonestraat 24, 8760 Meulebeke om 9ul5.

N1.2 Bijdrage in de kosten en herzieningen

De bijdrage in de kosten voor een maaltijd (warm en alle types dieet} bedraagt 5,25 euro, soep inbegrepen.

Jaarlijks kan de bijdrage in de kosten geïndexeerd worden op l januari volgens volgende prijsformule:

Nieuwe bijdrage jaar X ^ oude bijdrage jaar X-l * pezondheidsindex augustus jaar X-l

Basisgezondheidsindex

Basisgezondheidsindex = gezondheidsindexdjfervan augustus 2020, index 2019

De nieuwe bijdrage moet door Meulebeke aangevraagd worden met een schrijven gericht aan het O.C.M.W.

Ingelmunster, t.a.v. de Raad voor Maatschappelijk Welzijn/ Oostrozebekestraat 6, 8770 ingelmunster. De nieuwe

bijdrage zal enkel mogen toegepast worden door Meutebeke/ nadat het schriftelijk akkoord van ingelmunster

ontvangen werd.

Een eerste herziening van de bijdrage is dus pas mogelijk op l september 2022.

!11.3 Onderlinge verbintenissen
Deze overeenkomst wordt uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van HACCP-

wetgeving. Bij wijziging van de relevante wetgeving of reglementering is deze ook van toepassing.

Wat Meulebeke betreft:

• Meulebeke staat op weekdagen in voor de bereiding van verse kwalitatieve warme maaltijden, inclusief soep.

• Er is een permanent aanbod van verse kwalitatieve zoutarme en suikerarme maaltijden/ die beiden ookvetarm

zijn.

• Het aanbod van deze diëten is er ook voor de soep.

• De portie van een maaltijd bedraagt 500 gr., de portie van een soep bedraagt 30 cl.

De maaltijd bestaat uit 4 componenten: vlees of vis, groenten, aardappelen of rijst of pasta en saus.

Meuiebeke staat ook in voor volgende extra handelingen binnen dezelfde onkostenvergoeding: puree i.p.v.

aardappelen en malen en/of mixen van voedingscomponenten.

De warme maaltijden worden door Meulebeke met de hulp van de maaltijdbedelers van tngelmunster opgeschept in

de inoxschotels en in de verwarmkasten geplaatst en dit uiterlijk tegen 9ul5 in onderling overleg met de keuken van

O.C.M.W. Meulebeke.

De soep wordt geproportioneerd in de inoxsoepkommetjes.

Meulebeke staat in voor de elektrische opwarming van de verwarmkasten/ zodat zij voldoende warmte hebben om

een perfecte warme maaltijd af te leveren bij de klant.

De inoxschotels ondergaan een bijkomende reiniging in en door Meulebeke .

Elk weekmenu is 2 weken vooraf beschikbaar. Meulebeke bezorgt de verantwoordelijke van de maaitijddienst van

Ingelmunster uiterlijk op vrijdag per email de menu's, voor de tweede week daarna.

Meulebeke verbindt er zich toe om van alle maaltijden die geleverd worden een getuigenschotel bij te houden volgens

de wijze en de duur die door de wetgever wordt voorgeschreven.

Meulebeke zorgt ervoor dat de warmhoudkasten op een ergonomisch verantwoorde manier in de wagens van de

maaltijdbedelers ingeladen kunnen worden.
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Wat tngelmunster betreft:

• De verantwoordelijke van de maaltijddienst van Ingelmunster bezorgt op vrijdag de juiste aantallen voor de

verschillende types maaltijden aan Meulebeke per email.

• De maaitijdbedelers van Ingelmunster helpen bij het opscheppen van de maaltijden bij het O.C.M.W. van

Meulebeke, Bonestraat 24, 8760 Meulebeke.

• De maaftijdbedeiers van Ingelmunster zorgen ervoor dat de maaltijden In de verwarmkasten geplaatst worden

en dit uiterlijk tegen 9ul5.

• Ingelmunster staat via de klanten in voor een eerste reiniging van de inoxschotels.

» De maaltijdbedeiers van Ingelmunster bezorgen de warmhoudkasten met inox schotels en

inoxsoepkommetjes terug aan Meulebeke.

• De maaltijdbedelers van Ingelmunster staan in voor de reiniging van de warmhoudkasten.

Wat wederzijdse verbintenissen betreft:

De samenwerkingsovereenkomst wil ook de aanvullende wisselwerking tussen beide partijen versterken:

• bij technische onregelmatigheden, zoals breuk of defecten aan materiaal en wagens wordt in

onderling overleg getracht een regeling uit te werken waarbij de ene partner dit opvangt bij de andere.

• bij het uitvallen van personeel bij een van de partners wordt in onderling overleg getracht

een regeling uit te werken waarbij de ene partner dit opvangt bij de andere.

• tijdens regelmatige overlegmomenten wordt aandacht besteed aan de wederzijdse

kennisoverdracht en worden praktische ervaringen gedeeld om de knowhow bij het uitvoerend personeel bij te sturen

en te vergroten.

llt.4 Overlegmomenten

• Om de samenwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt op

regelmatige tijdstippen overlegd tussen Ingeimunster en Meulebeke om de samenwerking te evalueren en bij te

sturen waar nodig.

• Een eerste overleg zal plaatsvinden na de proefperiode van 3 maanden.

• Jaarlijks volgen dan 2 overlegmomenten tussen Ingelmunster en Meulebeke.

• De overlegmomenten zullen worden belegd door de verantwoordelijke van de maaitijddienst

van Ingeimunster.

• Gedurende de overeenkomst kan de werking continu worden bijgestuurd waar nodig.

111.5 Betalingsmodaliteiten
Er wordt een onkostenafrekening opgesteld door Meulebeke en dit l keer per maand.

De onkostenafrekeningen worden opgestuurd naar de financiële dienst van het O.C.M.W. Ingelmunster,

Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster t.a.v. de financiële dienst.
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1.6 Verzekeringen
• Meulebeke sluit de verzekeringen

aansprakelijkheid ten aanzien van de geleverde maaltijden indekt.

af die haar burgerlijke

• Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst toont het O.C.M.W. Meulebeke aan

dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand 'van een attest waaruit de door de overeenkomst

vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.

• Op elk ogenblik tijdens de overeenkomst maakt het O.C.M.W. Meulebeke dit attest over, binnen een termijn

van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van het O.C.M.W. Ingelmunster.

IV TERMIJN
iV.l Duur en verbreking van de samenwerkingsovereenkomst

• Duur van de overeenkomst in maanden: 64 maanden. De samenwerkingsovereenkomst

vangt aan op l september 2020.

De samenwerkingsovereenkomst eindigt zonder enige vorm van opzeg op 31 december 2025.

• Er is een jaarlijkse stilzwijgende verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voorzien.

• De samenwerkingsovereenkomst is voor beide partijen evenwel ook jaarlijks opzegbaar. De opzeg moet

minstens 3 maand voor het verstrijken van een contractjaar gebeuren. Indien Meulebeke het contract beëindigt/moet

de dienstverlening verdergezet worden tot Ingelmunster erin geslaagd is een nieuwe overeenkomst te sluiten. Het

O.C.M.W. Ingelmunster zal alles in het werk stellen om dit nieuwe contract aan te gaan binnen een redelijke termijn

in functie van de procedures zoals voorgeschreven door de wetgeving.

• Indien één der ondertekende partijen ernstig in gebreke blijft met betrekking tot de bepalingen van deze

overeenkomst, kan de andere partij de overeenkomst verbreken via een aangetekend schrijven/ zonder enige vorm

van schadevergoeding/ mits voorafgaande ingebrekestelling via aangetekend schrijven en het respecteren van een

termijn noodzakelijk om de werking van de maaltijddienst niet in het gedrang te brengen.

Voor OCMW Ingelmunster voor OCMW Meulebeke

,1/^4 -t^''^
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 Vast bureau 
Zitting van 29 juni 2020 

Uittreksel 
 
 

 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van het vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Vaststellen, bij hoogdringendheid, van een reglement betreffende de toekenning van een toelage ter 
ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg 
Het VAST BUREAU, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de gemeenteraad van 23 juni 2020 waarin de resultaten werden toegelicht van de werkgroep, 

opgericht in de schoot van de gemeenteraad met als doel een Corona-compensatiefonds voor de gemeente 
Ingelmunster in te stellen; 

Overwegende dat in het Corona-compensatiefonds 5 pijlers zijn voorzien, waaronder één pijler waarbij 
middelen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn toegekend om de bestrijding van bijkomende 
armoede als gevolg van de Covid19-crisis aan te pakken; 

Overwegende dat, onder deze pijler, 21.718,14 euro aan middelen ter beschikking wordt gesteld voor het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, ter aanvulling van middelen en maatregelen die reeds door hogere 
overheden zijn toegekend, waardoor een totaal aan middelen van 60.000 euro voor deze pijler wordt gegenereerd; 

Overwegende dat op voorstel van de werkgroep een deel van deze middelen, meer bepaald 10.000 euro, in 
eerste instantie wordt voorbehouden voor het toekennen van een toelage voor ondersteuning op vlak van 
geestelijke gezondheidszorg, meer bepaald in het kader van psychologische hulpverlening bij de verwerking van de 
gevolgen van de Coronacrisis; 

Overwegende dat door de raad voor maatschappelijk welzijn een reglement dient goedgekeurd te worden 
dat de toekenningsmodaliteiten betreffende deze toelage regelt; 

Overwegende dat er geen bijeenkomst meer is van de raad voor september; 
Gelet op de hoogdringendheid; 
Overwegende dat het vast bureau een reglement kan vaststellen onder voorbehoud van bekrachtiging door 

de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn; 
Overwegende dat het reglement in werking treedt vanaf 1 juli 2020, maar met terugwerkende kracht kan 

worden toegepast vanaf 1 april 2020; 
Op voorstel van de werkgroep Corona-compensatiefonds van de gemeente Ingelmunster; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – In het kader van de ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg wordt een toelage van 10.000 

euro voorzien om tussen te komen in de kosten voor het verlenen van psychosociale hulp door erkende 
professionele hulpverleners bij huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust en voor 
psychologische hulpverlening bij de verwerking van de gevolgen van de Coronacrisis. 

Artikel 2 – De toelage kan uitsluitend aangewend worden voor burgers woonachtig te Ingelmunster, voor 
medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW en voor mensen tewerkgesteld binnen de 
zorgsector te Ingelmunster. 

Artikel 3 – De toelage dient als tussenkomst in het remgeld na consultatie bij een erkend psycholoog of 
psychotherapeut, op voorschrift van een (huis)arts, en bedraagt maximum 25 euro per sessie, beperkt 
tot een maximum van 100 euro per persoon. 

Artikel 4 – De aanvraag tot het bekomen van de toelage dient vergezeld van een document van de mutualiteit of 
een betalingsbewijs van de erkend psycholoog of psychotherapeut ter staving van de gemaakte kosten 
voor de periode vanaf 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. 

Artikel 5 – De toelage dient aangevraagd te worden via het gemeenteloket of via het onthaal van het sociaal huis. 
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Artikel 6 – Het bekomen van de toelage is niet onderworpen aan een sociaal onderzoek, tenzij het maximum 
steunbedrag per persoon wordt overschreden en er verdere nood is aan bijkomende psychologische 
hulpverlening. 

Artikel 7 – Alle beslissingen inzake de toekenning van deze toelage worden genomen door het bijzonder comité 
voor de sociale dienst. 

Artikel 8 – De periode van toepassing loopt van 1 april 2020 tot 31 december 2020. 
Artikel 9 – Het reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2020. 
Artikel 10 – Dit reglement wordt voor bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende raad voor maatschappelijk 

welzijn. 
 
Namens het vast bureau, 
 
In opdracht, 

De algemeen directeur De voorzitter van het vast bureau 

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

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 29 juni 2020 

 
ir. Dominik Ronse 
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Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie 
 

 

Artikel 1 

Naar aanleiding van de coronacrisis gebruikt het OCMW van Ingelmunster ter ondersteuning van het 

consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie de ‘Kadobon 

Ingelmunster’. 

De uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de ‘Kadobon Ingelmunster’ zijn vastgesteld in de 

gemeenteraad van 18 februari 2014 en gewijzigd in de gemeenteraad van  22 september 2015. 

 

Artikel 2 

Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen: 

- Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun  

- Personen met een beperking of vermoeden van een beperking of inkomensvervangende 

toegemoetkoming 

- Personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen 

- Personen met een laag salaris/pensioen/lage uitkering of personen die nu reeds aanvullende 

steun krijgen 

- Personen in budgetbeheer, budgetbegeleiding of in dagelijks beheer collectieve 

schuldenregeling 

- Personen met achterstallige energiefacturen die het voorbije jaar op de lokale adviescommissie 

van Fluvius of de Watergroep gekomen zijn. 

- Personen die na financieel onderzoek onvoldoende leefgeld hebben om de nodige 

voedingswaren en andere levensmiddelen aan te kopen. 

 

Onder handelszaken of organisaties worden begrepen: handelszaken, ondernemingen of organisaties 

die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen  en deelnemen aan de Kadobon 

Ingelmunster : 

- Lokale handelszaken, ondernemingen en organisaties: voeding, medicatie,  bloemen en planten, 

vrijetijdsbesteding, kledij, persoonlijke verzorging, horeca, dierenverzorging, interieur, 

onderhoudswerken… 

- De handelszaak of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente 

Ingelmunster.   

 

Artikel 3 

De persoon die behoort tot de kwetsbare doelgroep moet op het moment van ontvangst van de 

‘Kadobon Ingelmunster’ ingeschreven zijn in het gemeentelijke bevolkingsregister of het 

vreemdelingenregister of feitelijk op het grondgebied van Ingemunster verblijven. 
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Personen die behoren tot een kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, kunnen één of meerdere 

waardebonnen van 5, 10 of 20 euro ontvangen in volgende situaties: 

- Personen die naar de maandelijkse voedselbedeling van het OCMW gaan, ontvangen tijdens 

de voedselbedeling gedurende 2 maanden een bedrag afhankelijk van de gezinssituatie : 

o Alleenstaande: 50 euro 

o Koppel/alleenstaande met 1 of 2 kinderen: 100 euro 

o Koppel/alleenstaande met 3 of meer kinderen: 150 euro 

- Personen uit de kwetsbare doelgroepen die niet naar de voedselbedeling gaan, maar bij het 

sociaal huis aankloppen voor hulp in nood/crisissituaties kunnen één of meerdere 

waardebonnen ontvangen in het sociaal huis. 

 

De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.  

 

Artikel 4 

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het bijzonder 

comité voor de sociale dienst een gemotiveerde beslissing. 

 

Artikel 5 

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. 

 

Artikel 6 

Het reglement treedt in werking vanaf 22 september 2020. 
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