
 

De voorzitter van de OCMW-raad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de OCMW-raad in 

zitting te vergaderen in de raadzaal van Huis Dekeyser, Koekelarestraat 2 in Ichtegem op maandag 8 

oktober 2018 om 17.30u 

 

OPENBARE ZITTING  

secretariaat OCMW 

 

1. Goedkeuren verslag vorige zitting 

De raad neemt kennis van de notulen van de vorige openbare zitting en keurt deze notulen goed.  

2. Kennisname register algemeen directeur  

Wonen en werken: 

Het gemeentebestuur gebruikt voor de registratie en opvolging van de werkopdrachten het 

programma 3P.  

Vanaf heden zullen de opdrachten voor de klusjesdienst OCMW eveneens opgenomen worden in 3P 

(zoals de werkopdrachten voor het gemeentebestuur). 

Navraag bij de firma toont aan dat er hiervoor een bijkomende licentie nodig is: 1 gebruikslicentie 

betekent 1 installatie van 3P op 1 PC , te gebruiken door 1 nominatief persoon.  

 

3. Huur bijkomende licentie 3 P bestemd voor klusjesdienst 

Vanaf heden zullen de opdrachten voor de klusjesdienst OCMW eveneens opgenomen worden in 3P  

(zoals de werkopdrachten voor het gemeentebestuur). 

Hiervoor is een bijkomende licentie nodig  

Bij hoogdringendheid werd door de algemeen directeur een besluit genomen voor bijkomende huur 

van 1 gebruikslicentie bestemd voor de klusjesdienst. 

Dit besluit dient bekrachtigd te worden door de OCMW-raad.  

 

4. Goedkeuren bestek leveren van veiligheidsschoenen en -laarzen 

Er wordt voorgesteld om een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren van 

veiligheidsschoenen en -laarzen voor zowel de arbeiders als onderhoudsmedewerkers gebouwen.  

 

 

VERSLAG OCMW-RAAD 



5. Kennisname schrijven goedkeuring jaarverslag Woonpunt jaar 8 

Wonen-Vlaanderen richt een schrijven met de goedkeuring van het verslag van de 8ste werkingsjaar 

van Woonpunt. 

 financiën OCMW 

 

6. Rekeningen en mandaten 

Personeel en organisatie 

 

7. Open verklaring administratief medewerker 

Er wordt voorgesteld om een functie als administratief medewerker open te verklaren op C-niveau. 

8. Openverklaring functie begeleid(st)er IBO 

Er zijn 2 vacante halftijdse functies als begeleider IBO. 

Er wordt voorgesteld om een aanwervingsprocedure op te starten.    

Buitenschoolse Kinderopvang 

 

9. Gebruik zaal De Kouter tijdens overbezettingsmomenten De Kapoen 

Tijdens het schooljaar 2017-2018 werd de capaciteit van BKO De Kapoen te Bekegem vaak 

overschreden.  Om aan de regelgeving van K&G te voldoen stellen we voor om tijdens de momenten 

van overbezetting met een deel van de oudste kinderen uit te wijken naar De Kouter. 

10. Prijsvraag speeltoestel Kastaar : stopzetting procedure  

De opstart prijsvraag speeltoestel De Kastaar met bestek OCMW 2018/03 werd goedgekeurd op de 

OCMW-raad van 3 september 2018. 

Op vraag van de BKO-teamverantwoordelijke werd deze prijsvraag stopgezet.  

11. Opstart #2 prijsaanvraag speeltoestel De Kastaar 

De opstart prijsvraag speeltoestel De Kastaar met bestek OCMW 2018/07 met aangepaste valhoogte 

en leeftijdsgrenzen wordt voorgelegd ter goedkeuring 

Sociale dienst 

 

12. Goedkeuren van de speelgoedverkoop in samenwerking met de kringwinkel Ichtegem 

Om de samenwerking met de kringwinkel warm te houden startten we in 2014 met een gezamenlijk 

initiatief. We zamelen speelgoed en geschenkartikelen in die dan verkocht worden in de kringwinkel.  

Er wordt voorgesteld om dit jaar het initiatief opnieuw te laten plaatsvinden



Ouderenzorg 

 

13. Vraag met betrekking tot vervoer Seniorenfeest 

Voor het jaarlijks  seniorenfeest is er enkel vervoer voorzien voor de bewoners van Huis Zonnevreugd. 

Echter is er ook vraag van andere senioren om heen- en terug vervoer te voorzien bij het 

seniorenfeest. Wanneer er vragen komen van senioren inzake vervoer naar het seniorenfeest, worden 

zij doorverwezen met hun vraag naar de minder mobielencentrale. 

14. Aanvraag erkenning huis van het kind Oudenburg 

Gemeente Oudenburg wenst een subsidieaanvraag in te dienen voor de voorziening “Huis van het 

Kind” Oudenburg. De voorziening "Huis van het Kind" staat voor de concrete werking van een 

samenwerkingsverband. 

Om als openbaar bestuur te voldoen aan de voorwaarden om een erkenning als Huis van Kind te 

krijgen , moet er een samenwerkingsverband afgesloten worden met  een organiserend bestuur van 

een consultatiebureau voor het jonge kind. 

secretariaat OCMW 

 

15. Varia en vragen 

 


