
 

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 5 

maart 2018 om 17.30u 

Alle punten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen. 

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. Wijziging vergoeding bezoldigde vrijwilligers 

Tot op heden werden slechts 2 tarieven toegekend voor de bezoldigde vrijwilligers 

o € 20 voor een prestatie van minder dan 4 uur 

o € 32 voor een prestatie vanaf 4 uur en meer  

In het college van 6 februari 2018 werd een verfijning van het vergoedingensysteem goedgekeurd: 

o Basisvergoeding bij oproeping tot 3 uur prestatieduur van € 20 

o Vergoeding van € 26 bij een prestatieduur van meer dan 3 uur tot 4 uur 

o Maximale dagvergoeding van € 32 ( vanaf 4 uur prestatie ) 

Er wordt voorgesteld om ook bij het OCMW deze vrijwilligersvergoeding toe te passen naar analogie 

met het gemeentebestuur. 

  

financiën OCMW 

 

3. Rekeningen en mandaten 

De raad neemt kennis van de notulen van de besloten zitting van 5 februari 2018 en keurt de notulen 

goed.  

Personeel en organisatie 

 

4. Goedkeuring kader organisatiebeheersing en verbeteractieplan 2018-2019 

Het gemeente- en OCMW-decreet bepalen dat de secretaris verantwoordelijk is voor 

organisatiebeheersing of interne controle. De secretaris werkt, in overleg met het managementteam, 

een kader uit om de organisatie te beheersen. De raad keurt dit kader voor organisatiebeheersing 

goed. De secretaris rapporteert jaarlijks over de opvolging ervan aan de raad.  

VERSLAG OCMW-RAAD 



In het najaar van 2016 startte de gemeente en het OCMW Ichtegem een traject op in samenwerking 

met de school voor bestuursrecht om tot een gedragen organisatiebeheersysteem te komen. In dit 

traject werden volgende stappen genomen: 

o Zelfevaluatievragenlijst voor college, MAT-leden, diensthoofden en medewerkers 

o Analyse van de resultaten 

o Bepalen van de voornaamste en belangrijkste risico’s, aangegeven vanuit de 

zelfevaluatie 

o Gespreks- en verbetertafels met medewerkers 

o Opmaak van de rapportage en het verbeteractieplan 

 

Wonen en werken 

 

5. Opstart prijsvraag vervangen verwarmingsketel Kastaar 

De verwarmingsketel van de Kastaar, die het oudste gedeelte verwarmd, werd geplaatst in 1995. 

Dergelijk verouderde installatie hebben een hoog rendemenstverlies. Rekening houdend met de 

opmerkingen tijdens het onderhoud van 17 december 2017, zijnde het continu draaien van de ketel.  

Er wordt voorgesteld deze condensatieketel te vervangen. 

 

6. Opstart prijsvraag vervangen dak Stationsstraat 103 

Gezien de huidige slechte toestand van het bestaande dak van het pand Stationsstraat 103 en het 

rendementsverlies door het ontbreken van isolatie, wordt er voorgesteld om een prijsvraag op te 

starten. 

Rekening houdend met de beschikbare subsidie van 36.904 euro en het feit dat in de kostenraming de 

renovatie van het dak opgenomen werd voor een bedrag van 24.000 euro. 

7. Opstart prijsvraag vervangen allesmaaier 

Het chassis van de huidige grasmaaier is uitgescheurd rondom de as van de maaitrommel, het veilig 

werken met het toestel is niet meer mogelijk. 

De kostprijs voor deze herstelling zou 492,47 euro bedragen, deze herstelling is niet opportuun gelet 

op de ouderdom (4 jaar) van het toestel en het vele gebruik van de machine. 

Er wordt voorgesteld om een prijsvraag op te starten voor de aankoop van een nieuwe grasmaaier. 
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8. Varia en vragen 

  


