
 Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 23 maart 2021 

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, Filip Blanckaert, Nadine Verheye, 
Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Carine Geldhof: raadslid 
 
De zitting vangt aan om 21.00 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. 

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. 

Beslissingen 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Principieel goedkeuren van het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in het kader van 
Huis van het Kind Ingelmunster 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 29 november 2013 over de organisatie van de preventieve 

gezinsondersteuning; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot de uitvoering van het decreet van 29 november 2013 

over de preventie gezinsondersteuning; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei 2014 over de erkenning en de subsidies van de “Huizen 
van het kind”; 

Gelet op de subsidieoproep van 1 maart 2018 van Minister Jo Vandeurzen, waarin hij stelt dat elke 
stad of gemeente een “huis van het kind” kan oprichten. 

Overwegende dat het “Huis van het Kind” een samenwerkingsverband is die lokaal vorm krijgt vanuit 
de lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers; 

Overwegende dat de acties die het “Huis van het Kind” kan ondernemen, zijn: elkaar (leren) kennen, 
het aanbod afstemmen, samen aanbod creëren, het samenwerkingsverband coördineren, een 
communicatiestrategie opzetten, investeren in één of meerdere fysieke plekken, het verbinden van diverse 
levens- en beleidsdomeinen met elkaar, …  

Overwegende dat het doel van het “Huis van het Kind” is om alle aanstaande gezinnen en gezinnen 
met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen; 

Overwegende dat de minister vanaf 2019 ieder kwalitatief “Huis van het Kind” in Vlaanderen en 
Brussel jaarlijks een subsidie wil toekennen; 

Gelet op het feit dat er bij de berekening van de subsidie rekening gehouden wordt met: het aantal 
minderjarigen in het werkingsgebied van het “Huis van het Kind” en het aandeel minderjarigen in een 
kansarm gezin in dat werkingsgebied; 

Gelet op het feit dat het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin in het werkingsgebied van het 
“Huis van het Kind” wordt bepaald met een samengestelde indicator op basis van volgende gegevens: het 
aantal minderjarigen dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering ten opzichte 
van het totaal aantal minderjarigen, het aantal minderjarigen in een éénoudergezin ten opzichte van het 
totaal aantal minderjarigen en de kansarmoede-index van Kind en Gezin; 

Gelet op het feit dat aan Ingelmunster een jaarlijkse subsidie werd toegekend vanaf 2019 vanuit de 
Vlaamse overheid voor het Huis van het Kind (4.081,15 euro voor 2019, 4.075,20 euro voor 2020, 4.144,48 
euro voor 2021); 

Overwegende dat deze subsidie voornamelijk wordt gebruikt worden voor werkingskosten, 
communicatie en personeelskosten in kader van Huis van het Kind, rekening houdend met het 
subsidiereglement van Kind & Gezin;  

Overwegende dat de gemeente, het OCMW, VZW het Achterhuisje, het Kabouterhuisje, Het 
Droomhuisje, CV Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster Villa Max, VZW Engelbewaarder en Kind en 
Gezin lid zijn van de stuurgroep van het ‘Huis van het Kind’; 

Gelet op het feit dat aan bovenstaande initiatiefnemende partners gevraagd wordt de 
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen; 

Overwegende dat dit in de toekomst kan aangevuld worden met nieuwe partners; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om een modelovereenkomst principieel goed te keuren en het 

afsluiten van individuele overeenkomsten te delegeren naar het vast bureau; 
Gelet op het feit dat we naast de stuurgroep in het Huis van het Kind ook nog samenwerken met 

andere externe partners, zodat het Huis van het Kind kan uitgroeien tot een laagdrempelig en centraal punt 
waar alle informatie rond kinderen en jongeren te vinden is; 

Gelet dat de website ‘Huis van het kind’, die zal dienen als ondersteunend communicatiekanaal, volop 
in opmaak is en binnenkort zal beschikbaar zijn voor alle Ingelmunsternaren; 

Gelet op het ontwerp van modelovereenkomst; 
Gelet op het voorstel van het bevoegd lid van het vast bureau; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De raad keurt het model van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het ‘Huis van het 

Kind’ principieel goed. Deze overeenkomst wordt gevoegd als bijlage bij deze beslissing. 
Artikel 2 – De raad delegeert de goedkeuring van de individuele overeenkomsten met de genoemde en 

eventuele nieuwe partners aan het vast bureau. 
 
De zitting werd afgerond om 21.05 uur. 
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Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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Samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind Ingelmunster 
 
Tussen volgende initiatief nemende partners: 

 
De gemeente Ingelmunster, OCMW, CV Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster Villa Max,                

VZW Engelbewaarder, VZW ’t Achterhuisje, Kind & Gezin, vzw Kind en Preventie,         

’t Kabouterhuisje, het Droomhuisje  
 

Wordt overeengekomen om een samenwerking op te zetten rond de uitbouw van het Huis van het 
Kind Ingelmunster 

 

 
Artikel 1 

 
Het huis van het Kind brengt verschillende partners, die hun dienstverleningsaanbod bundelen om 

ouders, kinderen en jongeren informatie en ondersteuning te bieden samen in een 
samenwerkingsverband.  Het is een verzamelpunt van informatie voor alle ouders, plusouders, 

grootouders, adoptieouders, familie en andere opvoedingsverantwoordelijke die zorg dragen voor 

kinderen en jongeren van -9 maand tot 24 jaar. 
 

Door een betere afstemming van het aanbod, onderlinge samenwerking, uitbouwen van een netwerk 
wil het Huis van Kind samen met de partners de doelgroep beter helpen, ondersteunen of 

doorverwijzen. 

 
Artikel 2: 

 
Het huis van Kind Ingelmunster is een feitelijke vereniging.  Een feitelijke vereniging heeft geen 

rechtspersoonlijkheid.  Alle risico’s van de feitelijke vereniging worden in gelijke mate gedragen door 

alle partners, ongeacht hun juridisch statuut.  
De administratieve zetel is gevestigd in de het Sociaal Huis, Oostrozebekestraat 6 te Ingelmunster. De 

feitelijke vereniging neemt de regierol op, de gemeente de administratieve en logistieke. 
 

In deze feitelijke vereniging zal de stuurgroep minstens 4x per jaar samenkomen.  
De algemene vergadering bestaat uit alle diensten en partners. De algemene vergadering komt 

minstens 1x per jaar samen op een infomoment. 

Om de diensten verder te informeren, kan er een nieuwsbrief vanuit de stuurgroep verstuurd worden 
met alle belangrijke info op. Thematische of extra vergaderingen kunnen, indien nodig, worden 

vastgelegd onder de vorm van AD HOC-werkgroepen. 
 

De gemeente treedt op als ontvanger van de subsidies en is bij deze hoofdelijk en onverdeeld 

aansprakelijk gesteld bij alle betwistingen of terugvorderingen met betrekking tot de toegekende 
subsidie.  

 
Artikel 3: 

 
Het huis van het Kind heeft een gemeentelijk werkgebied Ingelmunster. 

 

Artikel 4: 
 

Alle partijen engageren zich om samen te werken tot het realiseren van een ‘Huis van het Kind’. Het 
Huis van het Kind moet de nodige samenhang bewerkstelligen en uitgroeien tot een laagdrempelig en 

centraal punt waar alle informatie rond kinderen en jongeren te vinden is.   

 
 

Artikel 5: 
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Alle partijen engageren zich om de doelstellingen van het decreet en het besluit houdende de 

organisatie van de preventieve gezinsondersteuning mee te helpen realiseren, met name: 

- Preventieve gezondheidszorg 
- Opvoedingsondersteuning 

- Sociale ontmoeting 
en acties te ondersteunen binnen deze 3 pijlers. 

 
Artikel 6: 

 

Alle partijen engageren zich voor de verdere uitbouw van het ‘Huis van het Kind’ door: 
- Lid te worden van de stuurgroep. 

- Lid te worden van de thematische AD HOC werkgroep(en). 
 

- minstens 4 x per jaar deel nemen aan de stuurgroep vergadering 

- minstens 1x per jaar deel te nemen aan de algemene vergadering van het HvhK. 

- het uitwerken van een digitaal platform dat naast het aanbieden van het lokale aanbod ook 
een werkinstrument is in functie van het informeren en doorverwijzen van ouders en 

opvoedingsverantwoordelijken. 
- het maximaal uitbouwen van de informatie- en onthaalfunctie zodat de doelgroep snel een 

antwoord krijgt op hun vraag, waaronder de verdere uitbouw van het lokaal loket. 

We streven naar een op maat gerichte dienstverlening met specifieke aandacht voor 
kwetsbare gezinnen door het aanbieden van vraaggerichte ondersteuning en gerichte 

doorverwijzing naar andere partnerorganisaties of HvhK. (laagdrempelig, behoefte 
gestuurd, participatief en behoefte dekkend) 

- Op de hoogte te zijn van het decreet met betrekking tot de organisatie van preventie 
gezinsondersteuning. 

- door zijn eigen expertise en kennis ten dienste te stellen. 

 
Artikel 7: 

 
Alle partijen engageren zich tot het bekendmaken van het aanbod onder één gemeenschappelijk label 

‘Huis van het Kind’. Het logo wordt ook vermeld op de eigen website en tevens bij activiteiten die 

financieel ondersteund worden door het ‘Huis van het Kind’.  
 

Artikel 8: 

Het huis van het Kind krijgt voor onbepaalde duur een jaarlijkse subsidie. Deze wordt gestort op de 

rekening van de gemeente Ingelmunster. De subsidie geldt als algemene werkingssubsidie, en kan 
worden aangewend voor personeel- en werkingskosten. De werking van en de uitbouw van het Huis 

van het kind gebeurt met reguliere middelen waarover de partners beschikken en subsidiemiddelen 
die hiertoe mogelijks aangevraagd kunnen worden. Er wordt een jaarlijkse rapportering gevraagd over 
de aanwending van de middelen. 

Jaarlijks zal Kind en Gezin opvragen aan welk aanbod de middelen door het samenwerkingsverband 
besteed zijn.  Dit wordt transparant doorgegeven aan de partners. 

Artikel 9: 

Bij geschillen kan de overeenkomst te allen tijde en in onderlinge akkoord beëindigd worden. 

Toetreden tot de feitelijke vereniging kan na akkoord van de stuurgroep. Als voorwaarde geldt :  
- Ingelmunster hoort tot het werkgebied van de organisatie 

- De organisatie heeft dezelfde doelgroep als het HvhK Ingelmunster 

De feitelijke vereniging telt maximum 10 personen 
 

Artikel 10: 
 

Bij het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst, gaat men automatisch akkoord met het 

volgen van de richtlijnen GDPR.  
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Gelezen en goedgekeurd      
 

Gemeente Ingelmunster, OCMW Ingelmunster   
Ir. Dominik Ronse                              Kurt Windels 

Algemeen directeur                           De burgemeester, 
 

 

 
 

 
 

 

 
Kind & Gezin,       vzw Kind en Preventie 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

      

CV Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster,   VZW Engelbewaarder,  
Villa Max 

 
 

 
 

 

 
 

      
VZW ’t Achterhuisje           ’t Kabouterhuisje en het Droomhuisje 
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Handtekening(en)  
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