
 

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 9 

april 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. Gezonde gemeente: Fruit op het werk 

Een Gezonde Gemeente is een gemeente die ernaar streeft om iedere inwoner, bezoeker, 

werknemer, toerist etc. maximale kansen en stimulansen te geven om gezond te kunnen leven in een 

gezonde omgeving. En waar gezondheidsverschillen zoveel mogelijk weggewerkt worden. Dit alles 

impliceert een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving, op het grondgebied van een Gezonde 

Gemeente.  

Aandacht voor een gezonde werkomgeving en gezonde voorzieningen is één van de pijlers van 

Gezonde Gemeente.  Fruit op het werk aanbieden is een goed voorbeeld hiervan.  

3. Kennisname dienst- en hulpverlening OCMW barometer van 2016 

In 2017 werd een uitgebreide bevraging bij de Vlaamse OCMW’s georganiseerd, in het kader van de 

“OCMW-barometer”. De resultaten van deze jaarlijkse bevraging schetsen een goed beeld van de 

brede hulp- en dienstverlening die de Vlaamse OCMW’s aanbieden. De grote diversiteit in het OCMW-

landschap zorgt er immers voor dat weinig cijfermateriaal beschikbaar is over de inspanningen die de 

Vlaamse OCMW’s in hun strijd tegen armoede leveren.  

4. Kennisname goedkeuring vorming eerstelijnszone 

De aanvraag voor de vorming van een eerstelijnszone met de (voorlopige) naam “Houtland en Polder” 

werd goedgekeurd. 

Deze eerstelijnszone omvat volgende gemeenten: Gistel, Oudenburg, Koekelare, Kortemark, Torhout 

en Ichtegem. 

 5. Kennisname verslag RVB de kringwinkel 20 maart 2018 

De raad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur dd. 20 maart 2018.  

VERSLAG OCMW-RAAD 



financiën OCMW 

 

6. Rekeningen en mandaten 

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

goed.  

Buitenschoolse Kinderopvang 

 

7. Opstart prijsaanvraag aankoop springkasteel 

Het huidige springkasteel is deze maand onherstelbaar stuk gegaan wegens slijtage. 

Het springkasteel wordt dan ook dagelijks gebruikt – in de wintermaanden in de Kornuit en in de 

zomermaanden in de Kastaar. 

In de budgetopmaak 2018 is 2.500 euro voorzien voor de aankoop van een nieuw springkasteel. 

Er wordt voorgesteld om een offerte aan te vragen bij Boing nv voor een aangepast springkasteel op 

basis van de “Lion with obstacles” voor een kostprijs van 2.500 euro of minder.  

8. Opstart procedure omgevingsvergunning (stacaravan speelweide Kastaar) 

Vanuit onze methodiek “kinderparticipatie” in de Kastaar vragen de tieners een apart clubhuis in de 

speelweide van de Kastaar. (speelweide = lot 551W3) 

Vooral tieners met een specifieke zorgbehoefte stellen de (gecontroleerde) vrijheid en 

verantwoordelijkheid die ze krijgen in de speelweide op prijs – en dit feit zit ook verwerkt in vele 

handelingsplannen van deze kinderen. 

Maar vooraleer over te gaan tot een eventuele aankoop, dient eerst een procedure opgestart te 

worden om deze stacaravan te plaatsen. 

lokaal dienstencentrum 

 

9. Kennisgeving jaarverslag 2017 LDC 

De raad neemt kennis van het jaarverslag 2017 van het dorpshuis De Ster. 

10. Kennisgeving verslag centrumraad 

De raad neemt kennis van het verslag van de centrumraad.  

11. Lidmaatschap VVDC 

De Verenging van Vlaamse lokale dienstencentra vertegenwoordigt zo goed als alle dienstencentra in 

Vlaanderen en Brussel. De vereniging fungeert als belangenbehartiger en gesprekspartner van de 

Minister van Welzijn en het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Het lidmaatschap van de VVDC bedraagt 50 euro per jaar. 

  



secretariaat OCMW 

 

12. Varia en vragen 

 

  


