
 

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 

juli 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. Akteneming register algemeen directeur 

Sociale dienst: 

Het OCMW zakboekje is een zeer handig instrument voor de medewerkers van de sociale dienst.  

Het OCMW heeft momenteel 1 abonnement bij uitgeverij Kluwer voor het jaarlijkse OCMW zakboekje  

‘Beleid en sociale dienst’. Dit exemplaar bevindt zich momenteel bij het waarnemend diensthoofd 

sociale dienst (bij gebrek aan meerdere exemplaren), het OCMW zakboekje databank bij de algemeen 

directeur. 

Er worden 7 zakboekjes aangekocht voor de medewerkers van de sociale dienst. 

Lokaal dienstencentrum: 

Momenteel wordt er gewerkt met een gewone huishoudelijke stofzuiger in het lokaaldienstencentrum 

De Ster. 

Gezien de grote oppervlakte van de ruimtes, wordt er een professionele stofzuiger aangekocht met 

een grotere zuigkracht en vooral een langer bereik qua kabellengte. 

3. Oproep sociale maribel 2018 

De middelen voor de realisatie van bijkomende tewerkstelling in de non-profit sector werd voor het jaar 

2018 aanzienlijk verhoogd in het kader van de tax-shift.  

Deze bijkomende middelen zullen deels aangewend worden voor de creatie van nieuwe tewerkstelling 

en deels ter financiering voor verhoging jaarbedragen van de bestaande arbeidsplaatsen.  

 

 4. Afsluiten overeenkomst tolkendienst Agentschap Integratie en Inburgering  

Sinds 1 maart 2017 werd de tolkendienst Babel overgenomen door het Agentschap.  

VERSLAG OCMW-RAAD 



Het OCMW heeft in het verleden regelmatig beroep gedaan op deze dienst bij tolkopdrachten in het 

LOI. 

Er dient een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden met het Agentschap om 

verder een beroep te kunnen doen op tolken.  

5. Kennisname schrijven ministerie Maatschappelijke Integratie : vooruitzichten 2018 - 

initiatieven en financieringen 

Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie werd verplicht gemaakt eind 2016 voor 

elke nieuwe begunstigde van het leefloon. 

financiën OCMW 

 

6. Rekeningen en mandaten 

De raad neemt kennis van de notulen van de besloten zitting van 4 juni 2018 en keurt de notulen 

goed.  

7. Vaststelling Jaarrekening 2017 

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2017.  

Buitenschoolse Kinderopvang 

 

8. Aankoop springkasteel: herziening aankoopprijs en wijziging visum 2018/7174 

Eerder werd er beslist door de OCMW-raad een nieuw springkasteel “Lion” aan te kopen voor 

totaalbedrag van 3.025 euro incl. btw 

Hierbij was de ‘blower’ inbegrepen, echter heeft de BKO in 2017 een nieuwe ‘blower’ aangekocht. 

Hierdoor werd opnieuw prijsgevraagd bij de firma BOING voor een springkasteel zonder blower. 

Wonen en werken 

 

9. Gunning prijsvraag zitmaaier klusjesdienst 

De aankoop van een zitmaaier in vervanging van het oude toestel, voor de klusjesdienst,  gebeurt bij 

de firma Boudewijn Lievens voor het toestel Sabo 92H.  

 

 

 

lokaal dienstencentrum 

 

10. Nieuwsbrief LDC 



secretariaat OCMW 

 

11. Varia en vragen 

 


