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Kantoor
Interne Zaken
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ecente evoluties in het lokaal sociaal veld zorgen voor
een groeiende aandacht voor een integrale benadering
van het sociaal beleid in de gemeente. Een goed
sociaal lokaal beleid houdt rekening met alle aspecten van
de samenleving, zoals veiligheid, tewerkstelling, huisvesting,
ruimtelijke ordening, cultuur, …

oor de realisatie van het ‘Sociaal Huis’ was het noodzakelijk om met mijn collega’s van het gemeentebestuur
een afspraak te maken omtrent de toekomstige taakinvulling op het vlak van sociale zaken. Daarbij is het een
logische keuze dat het OCMW het geheel van de sociale
materies in de ruime zin invult.

Het gevolg daarvan is dat de nood aan samenwerking tussen de lokale actoren aan belang wint. Een goede samenwerking vereist respect, is doelgericht en laat ruimte voor
wederzijds initiatief.

Wij hebben inderdaad heel goede ervaring met de samenwerking met de gemeentelijke diensten. De samenwerking
rond HRM en financiën is een verdere stap in die zin.

In Jabbeke is er altijd al goed samengewerkt tussen gemeente en OCMW en dit zowel operationeel als beleidsmatig. Het
initiatief om de intern ondersteunende diensten van gemeente en OCMW, het financieel management en het personeelsbeleid te gaan samenbrengen, was een logische verdere stap
in deze samenwerking.

Het OCMW Jabbeke is heel verheugd om als stap in de
samenwerking het ‘kantoorgebouw Interne Zaken’ aan te
bieden. De realisatie kon slechts gebeuren mits een partnership van de gemeente. Of hoe gemeente en OCMW ook
voor de realisatie van hun ‘interne zaken’ andermaal verdienstelijk hebben samengewerkt.

Gemeente en OCMW Jabbeke zullen als kleine lokale besturen daarmee sterker gewapend zijn om de grote uitdagingen
van de toekomst aan te gaan.
Het kantoor interne zaken zal een proces zijn van interne
versterking en daarmee wordt ook de dienstverlening voor
iedereen versterkt.
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Samenwerking tussen gemeente en OCMW

H

et was nieuw dat in het gemeentedecreet de samenwerking tussen
gemeente en OCMW nu ook decretaal wordt ondersteund en aangemoedigd. "Tussen gemeente en OCMW kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars
diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat
de gemeente en het OCMW voor bepaalde functies een beroep kunnen
doen op elkaars personeelsleden".
Op 15 oktober 2007 werd door de gemeenteraad goedkeuring verleend
aan een samenwerkingsakkoord, waarbij de bestaande samenwerking op het
vlak van ICT, veiligheid en preventie, communicatie, archief, buitenschoolse
kinderopvang en technische werking voor het eerst werd geformaliseerd.
Maar meteen werd ook een nieuwe en voor de sector waarschijnlijk baanbrekende stap gezet, waarbij afgesproken werd om de financiële dienst en de
dienst HRM gezamenlijk te gaan aansturen en operationeel samen te brengen. Dit nieuwe samenwerkingsinitiatief wordt verantwoord door tal van
argumenten, zoals de schaalvergroting en de kostenbesparing, de beperkte
personeelsomkadering en de steeds intensere techniciteit van de materies.
De kans werd geboden via de aankoop door OCMW Jabbeke van het naastliggend gebouw Caverstraat 12. Dit past ook volledig in het gemeentelijk
model, waarbij de administratieve dienstverlening zoveel als mogelijk decentraal wordt uitgebouwd en waarbij de werking horizontaal georganiseerd
wordt op basis van een degelijk digitaal platform.
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CONCEPTNOTA
ARCHITECTUURWEDSTRIJD
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oor de verbouwing
werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven. Hierbij de conceptnota van het winnend
voorontwerp - architecten
Ievan Decoster en Francis
Demey (Jabbeke).
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Werkten mee
• Birger Eeckeloo, projectverantwoordelijke
• Marc Felix, Marc Dubois, Wouter
Tyberghien, Paul Deroose, wedstrijdjury
• Ievan Decoster en Francis Demey,
architecten
• KWR
nv,
Vanmaele
nv,
Elektriciteitswerken Crombez, Solar
Invest, Feniks Design, Verstraete nv,
ZZED nv, Van Houcke nv, aannemers en
leveranciers
• Het personeel van gemeente en
OCMW
In dit project werd door OCMW Jabbeke
een bedrag van 970.000 euro geïnvesteerd (aankoop gebouw en renovatiewerken). Door gemeente Jabbeke werd
bijgedragen in het geheel van de inrichting en de omgevingsaanleg voor een
bedrag van 180.000 euro.
Het gebouw biedt plaats voor een tiental administratieve medewerkers. Er is
ruimte voor vergaderingen en opleidingen. De keuken van het gebouw is
ook de gemeenschappelijke eetruimte
voor de administratieve medewerkers
van gemeente en OCMW.
Het gebouw is ingeschakeld in het digitaal netwerk van gemeente en OCMW via
glasvezelverbinding. Daardoor vormt het
een virtueel kantoor met het gemeentehuis en het OCMW-gebouw, maar
ook met de loods gemeentewerken, de
dienst vrije tijd en het SPC in Varsenare,
het politiekantoor, de bibliotheken en
het containerpark.
Het gebouw werd voorzien van een
elektrische installatie met 18 fotovoltaïsche panelen met een maximaal vermogen van 3,5 Kw/u.

als je snel vooruit wil, ga je alleen
als je ver wil komen, ga je samen (Angela Merkel)
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