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Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 september 2020 in uitvoering van 
artikel 285, §2 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2020 
goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het 
Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter. 

In uitvoering van artikel 262 neemt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van de goedkeuring zonder 
voorwaarden door de Gouverneur van de jaarrekening 2019 van het OCMW. 

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

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van het sectorale akkoord 2020 dat de Vlaamse overheid, namens de lokale en provinciale besturen 
afsloot met de werknemersorganisaties, verhoogt de raad voor maatschappelijk welzijn de bijdragevoet voor de 
tweede pensioenpijler voor contractanten tot 2,5% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. 

4.  Aanpassen van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van het sectorale akkoord 2020 dat de Vlaamse overheid, namens de lokale en provinciale besturen 
afsloot met de werknemersorganisaties, verhoogt de raad voor maatschappelijk welzijn het bedrag van de 
maaltijdcheques met anderhalve euro tot 8 euro vanaf 1 oktober. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan 
verplichting tot het toekennen van een jaarlijkse koopkrachtverhoging van 300 euro. Voor de eerste 9 maanden 
van dit jaar wordt, per uitzondering, een overgangsvergoeding toegekend. 

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

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De raad keurt de publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst goed tussen de OCMW's van Ingelmunster en 
Meulebeke, waarin de wederzijdse dienstverlening omtrent maaltijden aan huis wordt geregeld. Deze 
dienstverlening bestond al en wordt hiermee verlengd. 



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

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

In uitvoering van de afspraken in het kader van Coronacompensatiefonds werd door het vast bureau, bij 
hoogdringendheid, op 29 juni een reglement aangenomen voor de tussenkomst 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 
Coronacrisiso. De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt nu dit reglement. 

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 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

In uitvoering van de afspraken in het kader van Coronacompensatiefonds zal het OCMW Ingelmunster gebruik 
maken van het trekkingsrecht van 16.322,47 euro aangeboden door de Vlaamse overheid voor het gebruik van 
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale 
economie. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt hierbij een reglement goed voor wie tot de kwetsbare 
doelgroep behoort, welke bonnen worden gebruikt en wie de lokale handelaren zijn. 
 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 


