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Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 oktober 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 20 september 
2022 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het 
Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Aanstellen van een als opvolger voorgedragen lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst na het ontslag van een lid 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 
De heer Rudi Debruyne nam ontslag uit het bijzonder comité voor de sociale dienst op 11 oktober 2022. Na akte te 
hebben genomen van dit ontslag, wordt mevrouw Sylvie VIAENE, als opvolger voorgedragen door de fractie DE 
BRUG/N-VA/Open VLD, aangesteld als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, na onderzoek van de 
geloofsbrieven. 

3.  Goedkeuren van een bijakte bij de overeenkomst met de gemeente Ingelmunster 
Ingelmunster en de CV Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van 
buitenschoolse kinderopvang 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, aanvullend bij de samenwerkingsovereenkomst van 18 februari 2020 
tussen de gemeente, het OCMW en de CV BKI, een bijakte goed waarin in aanvullende financiering wordt voorzien 
als gevolg van de noodzakelijke uitbreiding van het personeelskader en als gevolg van de inflatie. 

4.  Aanstellen van een vertegenwoordiger van het OCMW in het toezichtscomité voor de 
opvolging van de exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt een nieuwe vertegenwoordiger aan in het toezichtscomité, na het 
ontslag van Els Leysen als raadslid. Het betreft Bart Buyse. Hij houdt mee toezicht op de exploitatie van de 
buitenschoolse kinderopvang. 
 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 


