
Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 18 oktober 2022 

Notule 

Aanwezig: Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Nadine Verheye: leden van het 
vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, 
Kurt Soenens, Evy Becquart, Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter, Rudi Debruyne: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

De zitting vangt aan om 20.35 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; 
Op voorstel van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

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 

ALGEMEEN BESTUUR 

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

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op artikel 23 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op artikel 95 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 

Blz. 1/9



Gelet op het ontslag als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst door de heer Rudi 
Debruyne uitgesproken in zitting van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 11 oktober 2022 en 
waarvan akte genomen door het bijzonder comité voor de sociale dienst; 

Overwegende dat de raad, op heden, akte genomen heeft van dit ontslag; 
Overwegende dat aldus een opvolger opgeroepen moet worden om het vacant gekomen mandaat op 

te nemen; 
Overwegende dat middels een nieuwe akte van voordracht een opvolger moet worden aangewezen 

door de fractie aan wie het mandaat is toegewezen; 
Gelet op de akte van voordracht van een kandidaat-lid voor het bijzonder comité voor de sociale 

dienst van de fractie DE BRUG/N-VA/Open VLD, ingediend op 7 oktober 2022; 
Gelet op de verklaring van ontvangst door de algemeen directeur op 7 oktober 2022; 
Overwegende dat de voorzitter de ontvankelijkheid van deze akte vaststelt en daartoe een proces-

verbaal ondertekent; 
Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren werden ingediend 

in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen opvolger; 
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolger met gunstig gevolg; dat 

hiervan proces-verbaal werd opgesteld; 
Overwegende dat volgende persoon aldus verkozen worden verklaard: 

- VIAENE Sylvie
Overwegende dat de in artikel 90, §4 van het Decreet over het Lokaal bestuur voorgeschreven eed “Ik 

zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door het verkozen lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst zal worden afgelegd in handen van de heer Steven De Maesschalck, voorzitter 
van de Raad voor Maatschappelijk welzijn, bij de eerstvolgende zitting van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst in november; 

Overwegende dat door de eedaflegging het verkozen lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst ambtsbevoegd zal worden en betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte zal 
worden opgesteld; 
NEEMT KENNIS: 
Van deze verkiezing en gaat over tot de dagorde. 
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SOCIALE ZAKEN 

Mevrouw Liesbeth Holvoet, raadslid, verlaat de zitting. 

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

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2020 houdende 

goedkeuren van de overeenkomst met de gemeente Ingelmunster en de CV Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende goedkeuren van de bijakte aan 
overeenkomst met het OCMW Ingelmunster en de CV Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de 
organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Overwegende dat om meerdere redenen een uitbreiding van de personeelsformatie van de CV BKI 
aan de orde is, met name: 
 Het uitbreiden van het busaanbod in het kader van het collectief leerlingenvervoer voor het

buitengewoon onderwijs;
 Het uitbreiden van de formatie voor opvang over de middag als gevolg van een reorganisatie van het

reftergebruik door de beide scholen;
 Het uitbreiden van het urenpakket van medewerkers voor onderhoudstaken in Villa Max;

Overwegende dat deze meeruitgaven inzake personeelskost doorgerekend worden aan, 
respectievelijk, het ministerie van Onderwijs voor de busbegeleiding en de scholen voor de refteropvang; 

Overwegende dat ook, als gevolg van de op hol geslagen inflatie, de in de overeenkomst voorziene 
financiering ontoereikend geworden was; 

Gelet op het ontwerp van bijakte; 
Gelet op de bespreking in het Toezichtscomité van 1 september 2022; 
Op voorstel van het bevoegd lid van het vast bureau; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De bijakte bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
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Samenwerkingsovereenkomst 

Samenwerkingsovereenkomst - bijakte pag. 1/2 

Dossier behandeld door: 
ir. Dominik RONSE, algemeen directeur (051 33 74 10) 
E-mail: dominik.ronse@ingelmunster.be

Tussen de ondergetekenden, 
het gemeentebestuur van Ingelmunster, vertegenwoordigd door de heer Steven DE 
MAESSCHALCK, voorzitter en de heer ir. Dominik RONSE, algemeen directeur, met als adres 
Oostrozebekestraat, 4 – 8770 Ingelmunster, handelend in naam en voor rekening van de Gemeente in 
uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van 18 oktober 2022, verder de Gemeente genoemd, 
enerzijds, 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster, vertegenwoordigd door 
de heer Steven DE MAESSCHALCK, voorzitter en de heer ir. Dominik RONSE, algemeen 
directeur, met als adres Oostrozebekestraat, 6 – 8770 Ingelmunster, handelend in naam en voor 
rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in uitvoering van een beslissing van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 oktober 2022, verder het OCMW genoemd, 
anderzijds, 
Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster CV, vertegenwoordigd door mevrouw Eveline VAN 
DIERENDONCK, Voorzitter, en mevrouw Ilse HIMPE, Ondervoorzitter, met als adres Bollewerpstraat 5 
te 8770 Ingelmunster, handelend in naam en voor rekening van Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster CV, verder de CV BKI genoemd, 
anderzijds, 
wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1. Volgende aanpassingen worden aangebracht aan de samenwerkingsovereenkomst 
§1 van artikel 5. Financiering wordt als volgt vervangen:

§1 – De Gemeente stelt jaarlijks een financiële toelage ter beschikking aan de CV BKI. De globale
toelage wordt onderverdeeld volgens het aantal activiteiten dat de CV in uitvoering van deze
samenwerkingsovereenkomst uitvoert, vermeerderd met een overheadtoelage.
Het betreft, per jaar, volgende bedragen: 

Exploitatietoelage KO Overheadtoelage
2022: 330.000 euro 10.000 euro  
Vanaf 2023 worden deze toelagen, elk jaar, geïndexeerd, waarvan de berekening als volgt gebeurt. 
Het bedrag van de toelage 2022, vermenigvuldigd met de consumptie-index op 1 september van 
het budgetjaar, gedeeld door de consumptie-index op 1 september 2022. 
Per voorbij kwartaal is een deel van de jaarlijkse toelage opvraagbaar op basis van bewezen 
uitgaven. 
In het geval bijkomende activiteiten aan de CV BKI worden toegewezen wordt dit via een bijakte 
aan deze overeenkomst geregeld, met inbegrip van de financiële toelagen die voor het uitvoeren 
van deze activiteiten nodig zijn. 
Deze toelagen worden uitbetaald in overleg tussen de Gemeente en de CV BKI. 
Het toezichtscomité volgt de financiën op en gaat na of deze voorziene financiële 
meerjarenplanning kan worden gehandhaafd en of er wijzigingen moeten worden voorgesteld aan 
de Gemeente in functie van de opmaak van de financiële meerjarenplanning van de Gemeente. 
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Samenwerkingsovereenkomst 

Samenwerkingsovereenkomst - bijakte pag. 2/2 

Aldus opgemaakt te Ingelmunster op datum van 18 oktober 2022 in evenveel exemplaren als er 
ondertekenaars met een onderscheiden belang zijn. Elke ondertekenaar verklaart één exemplaar 
ontvangen te hebben. 

De CV BKI, De Gemeente, 

Eveline VAN DIERENDONCK, de voorzitter  ir. Dominik RONSE, de algemeen directeur 

Ilse HIMPE, de ondervoorzitter Steven DE MAESSCHALCK, de voorzitter 

Het OCMW, 

ir. Dominik RONSE, de algemeen directeur  

Steven DE MAESSCHALCK, de voorzitter 
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4. Aanstellen van een vertegenwoordiger van het OCMW in het toezichtscomité voor de
opvolging van de exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 41; 
Overwegende dat een toezichtscomité werd ingesteld bestaande uit 6 leden, waarin elke partner 2 

vertegenwoordigers heeft; 
Overwegende dat de gemeente 2 vertegenwoordigers kan aanduiden voor dit toezichtscomité; 
Overwegende dat het OCMW eveneens 2 vertegenwoordigers kan aanduiden voor dit toezichtscomité; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2020 houdende aanduiden van 

vertegenwoordigers van de gemeente en het OCMW in het Comité van Toezicht voor de exploitatie van Villa 
Max; 

Overwegende dat, namens de gemeente, Stijn Goemaere en Enigo Vandendriessche werden 
voorgedragen door hun respectievelijke fracties; 

Overwegende dat, namens het OCMW, Sylvie Viaene en Els Leysen werden voorgedragen door hun 
respectievelijke fracties; 

Gelet op het ontslag van mevrouw Els Leysen; 
Overwegende dat, namens het OCMW, Bart Buyse werd voorgedragen door zijn fractie CD&V; 
Op voorstel van de voorzitter van de OCMW-raad; 

BESLUIT:  
Met 
13 onthoudingen (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
en 
7 stemmen voor (Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Kurt Soenens, Koen Depreiter) 
Artikel 1 – Bart Buyse wordt aangewezen als vertegenwoordiger in het toezichtcomité voor de overeenkomst 

met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba 
Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang, 
namens het OCMW ter vervanging van mevrouw Els Leysen 

Mevrouw Liesbeth Holvoet, raadslid, neemt opnieuw deel aan de zitting. 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze raad voor maatschappelijk welzijn vraagt 
de heer Kurt Soenens, raadslid, meer uitleg over de opzeg van de samenwerking met het OCMW van 
Meulebeke voor de aankoop van warme maaltijden voor de maaltijdbedeling. 
Katrien Vandecasteele, lid van het vast bureau en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, 
antwoordt dat op 5 september werd gestart met een nieuwe leverancier, het Fermetje van Wielsbeke, maar 
dat omwille van terechte klachten over de kwaliteit deze samenwerking ondertussen ook werd stopgezet. Op 
18 oktober werd dan gestart met nog een nieuwe aanbieder, zijnde Esthio van Harelbeke die ook al instond 
voor de diepvriesmaaltijden voor het weekend. De aankoopprijs van een maaltijd door het OCMW bedraagt 
7,25 euro. De verkoopprijs met thuisbedeling 9 euro. 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze raad voor maatschappelijk welzijn vraagt 
de heer Filip Blanckaert, raadslid, of er begeleiding en ondersteuning is van kansarme gezinnen bij de 
onderhandelingen over energiecontracten. 
Katrien Vandecasteele, lid van het vast bureau en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, 
antwoordt dat inderdaad het geval is. Voor gezinnen met een sociaal tarief wordt actief aangespoord om 
niet van leverancier te veranderen aangezien dat het sociaal tarief bij elke leverancier gelijk is. Verder is er 
binnen de sociale dienst een expert beschikbaar voor ondersteuning. 

De zitting werd afgerond om 20.50 uur. 
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Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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