
 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 21 december 2021 

Uittreksel 

 

 

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, Carine 
Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy 
Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
Goedkeuren van een tweede verlenging van de toepassingsperiode van het reglement betreffende de 
toekenning van een toelage ter ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg 
De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de gemeenteraad van 23 juni 2020 waarin de resultaten werden toegelicht van de werkgroep, 

opgericht in de schoot van de gemeenteraad met als doel een Corona-compensatiefonds voor de gemeente 
Ingelmunster in te stellen; 

Overwegende dat op voorstel van de werkgroep 10.000 euro werd voorbehouden voor het toekennen van 
een toelage voor ondersteuning op vlak van geestelijke gezondheidszorg, meer bepaald in het kader van 
psychologische hulpverlening bij de verwerking van de gevolgen van de Coronacrisis; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 september 2020 houdende het 
bekrachtigen van een reglement, bij hoogdringendheid vastgesteld door het vast bureau, betreffende de 
toekenning van een toelage ter ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende de verlenging van de 
toepassingsperiode van het reglement betreffende de toekenning van een toelage ter ondersteuning van de 
geestelijke gezondheidszorg tot 31 december 2021; 

Overwegende dat de Coronacrisis nog niet voorbij is en dat de gevolgen van deze Coronacrisis nog lang 
voelbaar zullen zijn; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om de toepassingsperiode van dit reglement met één jaar te 
verlengen tot en met 31 december 2022; 

Op voorstel van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst; 
BESLUIT 
eenparig 
Artikel 1 – De toepassingsperiode van het reglement betreffende de toekenning van een toelage ter ondersteuning 

van de geestelijke gezondheidszorg en de termijn voor de gemaakte kosten wordt verlengd tot 31 
december 2022. 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn, 

In opdracht, 

De algemeen directeur, De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 22 december 2021 

 
 
 
 
ir. Dominik Ronse 



 Vast bureau 
Zitting van 29 juni 2020 

Uittreksel 
 
 

 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van het vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Vaststellen, bij hoogdringendheid, van een reglement betreffende de toekenning van een toelage ter 
ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg 
Het VAST BUREAU, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de gemeenteraad van 23 juni 2020 waarin de resultaten werden toegelicht van de werkgroep, 

opgericht in de schoot van de gemeenteraad met als doel een Corona-compensatiefonds voor de gemeente 
Ingelmunster in te stellen; 

Overwegende dat in het Corona-compensatiefonds 5 pijlers zijn voorzien, waaronder één pijler waarbij 
middelen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn toegekend om de bestrijding van bijkomende 
armoede als gevolg van de Covid19-crisis aan te pakken; 

Overwegende dat, onder deze pijler, 21.718,14 euro aan middelen ter beschikking wordt gesteld voor het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, ter aanvulling van middelen en maatregelen die reeds door hogere 
overheden zijn toegekend, waardoor een totaal aan middelen van 60.000 euro voor deze pijler wordt gegenereerd; 

Overwegende dat op voorstel van de werkgroep een deel van deze middelen, meer bepaald 10.000 euro, in 
eerste instantie wordt voorbehouden voor het toekennen van een toelage voor ondersteuning op vlak van 
geestelijke gezondheidszorg, meer bepaald in het kader van psychologische hulpverlening bij de verwerking van de 
gevolgen van de Coronacrisis; 

Overwegende dat door de raad voor maatschappelijk welzijn een reglement dient goedgekeurd te worden 
dat de toekenningsmodaliteiten betreffende deze toelage regelt; 

Overwegende dat er geen bijeenkomst meer is van de raad voor september; 
Gelet op de hoogdringendheid; 
Overwegende dat het vast bureau een reglement kan vaststellen onder voorbehoud van bekrachtiging door 

de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn; 
Overwegende dat het reglement in werking treedt vanaf 1 juli 2020, maar met terugwerkende kracht kan 

worden toegepast vanaf 1 april 2020; 
Op voorstel van de werkgroep Corona-compensatiefonds van de gemeente Ingelmunster; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – In het kader van de ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg wordt een toelage van 10.000 

euro voorzien om tussen te komen 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 Coronacrisis. 

Artikel 2 – De toelage kan uitsluitend aangewend worden voor burgers woonachtig te Ingelmunster, voor 
medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW en voor mensen tewerkgesteld binnen de 
zorgsector te Ingelmunster. 

Artikel 3 – De toelage dient als tussenkomst in het remgeld na consultatie bij een erkend psycholoog of 
psychotherapeut, op voorschrift van een (huis)arts, en bedraagt maximum 25 euro per sessie, beperkt 
tot een maximum van 100 euro per persoon. 

Artikel 4 – De aanvraag tot het bekomen van de toelage dient vergezeld van een document van de mutualiteit of 
een betalingsbewijs van de erkend psycholoog of psychotherapeut ter staving van de gemaakte kosten 
voor de periode vanaf 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. 

Artikel 5 – De toelage dient aangevraagd te worden via het gemeenteloket of via het onthaal van het sociaal huis. 



 
 
 

 

Artikel 6 – Het bekomen van de toelage is niet onderworpen aan een sociaal onderzoek, tenzij het maximum 
steunbedrag per persoon wordt overschreden en er verdere nood is aan bijkomende psychologische 
hulpverlening. 

Artikel 7 – Alle beslissingen inzake de toekenning van deze toelage worden genomen door het bijzonder comité 
voor de sociale dienst. 

Artikel 8 – De periode van toepassing loopt van 1 april 2020 tot 31 december 2020. 
Artikel 9 – Het reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2020. 
Artikel 10 – Dit reglement wordt voor bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende raad voor maatschappelijk 

welzijn. 
 
Namens het vast bureau, 
 
In opdracht, 

De algemeen directeur De voorzitter van het vast bureau 

(get.) Dominik Ronse (get.) Kurt Windels 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 29 juni 2020 

 
ir. Dominik Ronse 
 

 

 


