
Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 19 april 2022 

 
 

 
 

Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2022 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 raden. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 
2022 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het 
Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor verkoop van onroerende goederen  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 78, 11° van het Decreet over het Lokaal Bestuur keurt de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn een ontwerpakte goed voor de verkoop van een magazijn met aanhorigheden, gelegen Sint-Amandstraat 
15, 8770 Ingelmunster. 

3.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor vestiging van een erfdienstbaarheid 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 78, 11° van het Decreet over het Lokaal Bestuur keurt de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn een ontwerpakte goed voor de vestiging van een erfdienstbaarheid, met het oog op het bereiken van de 
Sint-Amandstraat vanuit het pand aan de Sint-Amandstraat 15 dat te koop wordt gesteld. 

4.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor minnelijke ontbinding van een aankoopbelofte 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 78, 11° van het Decreet over het Lokaal Bestuur keurt de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn een ontwerpakte van minnelijke ontbinding goed van een belofte tot aankoop van een pand van het 
OCMW. 

5.  Toetreden tot OFP Prolocus (afzonderlijk vermogen VVSG) en goedkeuren van het verzoek tot 
aanvaarding als lid van de algemene vergadering van OFP Prolocus in het kader van het aanvullend 
pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt in om toe te treden tot OFP Prolocus in het kader van de tweede 
pensioenpijler voor contractueel personeel met ingang van 1 januari 2022. De pensioentoezegging bedraag 2,5% 
van het jaarloon. Er wordt een MIPS gevormd met het gemeentebestuur Ingelmunster. 



6.  Vaststellen van de jaarrekening 2021 betreffende het onderdeel van het OCMW  

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2021, betreffende het onderdeel OCMW, vast 
overeenkomstig artikel 206 van het decreet over het lokaal bestuur. De jaarrekening 2021 sluit af met een 
beschikbaar resultaat van 13.541.615 euro en een autofinancieringsmarge van 2.489.905 euro. 
 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 


