
Notulen OCMW-raad 19 april 2021 
 
 
 
   Aanwezig: 
    Voorzitter:  VANDENBERGHE Wim 
 Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, BOGAERT Hendrik, 

COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEPRÉE Geert, 
POLLET Jan, MADOC Reinhart, CASTELEYN Frank, 
ORBIE Geert, DESPIEGELAERE Hilde, DHAESE 
Annemieke, VERMAUT Han, HENDRICKX Nadia, 
HALLEMEERSCH Peter-Jan, VANDERMEERSCH 
Carine, BOURGOIS Chris, VANDENBROUCKE Ilse, 
BERTON Piet, VANDEN BROUCKE Marleen, 
COUDYZER Werner, FOURIER Olivier 

Algemeen directeur: ACKE Gabriël 
Verontschuldigd:       STORME Paul 
 
 
 
 
 
 

In toepassing van het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 
(https://www.jabbeke.be/Details.aspx?detail=29625) wordt de vergadering op digitale wijze gehouden 
via de toepassing MS Teams en met live-streaming. De zitting vangt aan vanaf 23u15 uur. 
 
Voorafgaand aan de OCMW-raad meldt de voorzitter dat agendapunt 3 ‘Sociale dienst - gele doos met 
medische gegevens - aanbod voor 80+’ verdaagd wordt. Er dient nog onderzoek gedaan worden naar 
het financiële aspect. 
 
 
1 Goedkeuring verslag vorige zitting 
 
Aan de OCMW-raad wordt het verslag van de vorige zitting voorgelegd, houdende de notulen van de 
genomen beslissingen en het op de website van de gemeente gepubliceerde audiovisueel verslag. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 
De OCMW-raad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 8 maart 
2021. 
 
 
2 Sociale dienst - inspectie 21/01/2021 (RMI) - neerlegging rapport 
 
Het geïntegreerd verslag van de inspectie die plaatsvond in OCMW Jabbeke op 21.01.2021 werd 
intussen aan OCMW Jabbeke bezorgd.  
De sociale dossiers m.b.t. het recht op maatschappelijke integratie (RMI Wet van 26.05.2002) maakten 
het voorwerp van de controle voor het jaar 2020 uit. 
 
Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen: 
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1) Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de 
aanbevelingen 
2) Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg 
over de gevolgde procedure 
3) De controletabellen per begunstigde 
 
1) Voorbereiding en verloop van de inspectie : 
 
Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. De inspecteur heeft de 
controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de 
goede medewerking van de personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen 
en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft. 
 
Voor de gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat deze overzichtelijk en correct werden 
samengesteld. 
 
Voor volgende punten werd aandacht gevraagd : 
 
-Er werd opgemerkt dat er geen dossiers met een weigeringsbeslissing werden naar de POD 
doorgezonden. Alle beslissingen, inclusief weigeringsbeslissingen, moeten doorgezonden worden naar 
de POD.  
 
Toelichting diensthoofd : het betrof slechts één dossier met een weigeringsbeslissing. 
 
- Het OCMW heeft 3 maanden de tijd vanaf de beslissingsdatum om het GPMI op te stellen.  
Wanneer het OCMW van oordeel is dat de persoon wegens gezondheids-of billijkheidsreden niet kan 
deelnemen aan een GPMI, zal het dit motiveren in het sociaal verslag en in de beslissing van de OCMW-
raad of BCSD. 
 
- De sociale balans, voorafgaand aan het GPMI, dient steeds gedateerd te worden. 
 
- De aanvraag toelage GPMI : De verhoogde toelage in verband met de kosten voor begeleiding en 
activering van een GPMI mag niet worden gevraagd vóór de 1ste dag van de maand waarop het GPMI 
werd gesloten en ondertekend door de begunstigde. 
 
-Het centrum beschikt over een termijn van 30 dagen om een aanvraag te behandelen en een beslissing 
te nemen. Er werd vastgesteld dat, wanneer de aanvraag wordt ingediend, bijvoorbeeld aan de 
vooravond van de Raad of BCSD, deze een beslissing tot weigering neemt omdat de maatschappelijk 
werker niet genoeg tijd heeft om de aanvraag te behandelen of het sociaal onderzoek af te handelen. 
De inspectie herinnert uw diensten eraan dat de wettelijke termijn om een aanvraag te behandelen 30 
dagen bedraagt, ongeacht de vergaderdatum van het beslissingsorgaan. 
 
Toelichting diensthoofd : het probleem in Jabbeke is dat er slechts één BCSD per maand plaats vindt 
waardoor een aanvraag, die bv. in de week van het BCSD ingediend wordt (bv. op maandag) en die 
volgens de inspectie niet mag voorgelegd worden op dit BCSD (op donderdag) omwille van het gebrek 
aan tijd om het sociaal onderzoek te voeren, toch binnen de 30 dagen moet behandeld worden. Dit is 
onmogelijk als er geen zitting van het BCSD meer plaats vindt binnen de 30 dagen na de aanvraag. 
 
2) Er werden 10 individuele dossiers gecontroleerd :  
 
In enkele dossiers werd de (recente) wetgeving niet op een correcte manier nageleefd :  
 
-de bijzondere toelage voor het GPMI werd aangevraagd n.a.v. de toekenning van het leefloon in plaats 
van de datum van de ondertekening van het GPMI; 

OC
MW

-R
AA
Dk en correcen correc

gsbeslissing werden ng werden 
en, moeten do, moeten doorgezonor

er met een weigeringsr met een weige

beslissingsdatum om hsingsdatum om 
persoon weersoon wegens gezongens g

eren in het n in sociaal versociaal ve

an het GPMI, dient stn het GPMI, dient s

I : De verhoogde toee verhoogde to
mag niet worden gevrmag niet worden g

ertekend door de begkend door de beg

schikt over een termichikt over een term
r werd vastgesteld drd vastgesteld d

van de Raad of BCSDvan de Raad of BCS
niet genoeg tijd heeftniet genoeg tijd heeft

spectie herinnert uw ectie herinner
bedraagt, ongeachedraagt, ongea

ienst



-er werd een bijzondere toelage voor het GPMI aangevraagd alhoewel er geen GPMI was opgemaakt; 
- er werd een bijzondere toelage GPMI student aangevraagd in een dossier waar betrokkenen niet 
meer als student kon beschouwd worden; 
- in één dossier kan nog een bijzondere toelage GPMI aangevraagd worden; 
- in één dossier was het GPMI nog niet getekend. 
 
3) Waar te weinig toelagen ontvangen is, kan het OCMW nog terugvorderen en waar te veel toelagen 
ontvangen is, zal de POD MI zorgen voor de terugvordering. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De Raad neemt kennis van het voorgelegde inspectierapport dat de controle uitmaakt van de sociale 
dossiers m.b.t. het recht op maatschappelijke integratie (RMI Wet van 26.05.2002) voor het jaar 2020. 
 
 
3 Sociale dienst - gele doos met medische gegevens - aanbod voor 80+ 
 
Dit agendapunt wordt verdaagd. 
 
 
4 Sociale dienst - POD MI - subsidies COVID-19 - Herziening Algemeen reglement 
dienstverlening "Tegemoetkoming in kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19" 
 
Aan OCMW Jabbeke werd door de federale overheid een toelage COVID-19 t.b.v. 27.319 euro 
toegekend en dit ingevolge het K.B. van 03.07.2020 tot wijziging van het K.B. van 13.05.2020 houdende 
het invoeren van een subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de OCMWs. 
 
De toelageperiode loopt van 01.04.2020 tot 31.12.2021. 
 
Op heden werd een totaal bedrag van 16.842,63 euro uitgegeven en blijft nog een saldo t.b.v. 10.476,37 
euro beschikbaar. 
 
Naast individuele steunverlening werden door de sociale dienst met deze subsidie tot op heden 3 acties 
opgezet, nl. de aankoop van laptops, de aankoop van corona-gerelateerde hygiënepakketten en de 
financiële tussenkomst voor psychosociale hulpverlening. 
 
Deze derde actie, nl. de financiële tussenkomst voor psychosociale hulpverlening en het reglement 
voor deze dienstverlening, werd goedgekeurd door het Vast Bureau dd. 14.12.2020 en door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn dd. 14.12.2020. 
 
Het aantal aanvragen psychosociale hulp blijft voorlopig beperkt, en tot op heden voldoet slechts de 
helft van de aanvragers aan de opgelegde voorwaarden. De sociale dienst ontving 6 aanvragen, waarvan 
3 aanvragen werden goedgekeurd. Twee cliënten doen intussen beroep op de dienstverlening van de 
klinisch psycholoog die aangesteld werd door de ELZ BOZJ. Slechts een heel klein budget (84 euro) 
werd reeds voor deze actie uitgegeven. 
 
Recent werd een bijkomend budget t.b.v. 2.376 euro aan OCMW Jabbeke toegekend voor dit specifiek 
doel, nl. ingevolge het K.B van 24.12.2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch 
welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMWs en ter verbetering van de toepassing 
van de preventieve gezondheidsmaatregelen.  
 
De toelageperiode loopt van 1 december 2020 tot en met 31 december 2021. 
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In bijhorende omzendbrief van 01.02.2021 verduidelijkt bevoegd minister Karine Lalieux dat dit budget 
wordt toegekend om de OCMWs aan te moedigen nieuwe acties te ontwikkelen of bestaande 
projecten te versterken op het vlak van geestelijke gezondheid, psychologisch welzijn en pedagogische 
begeleiding, en om ervoor te zorgen dat preventieve gezondheidsmaatregelen gekend, begrepen en 
aanvaard worden door iedereen. 
 
Daar de coronamaatregelen intussen verschillende maanden in voege zijn, wordt vastgesteld dat 
telewerken, de beperking van sociale contacten, de sluiting van collectieve recreatieplaatsen, enz. 
steeds meer psychologische problemen met zich meebrengen.  
 
Gezien de meesten in "verplicht" isolement leven, kampen steeds meer mensen met angstgevoelens, 
verdriet en eenzaamheid. Eetstoornissen en slaapproblemen nemen toe. Mensen worden getroffen in 
een basisbehoefte, namelijk het onderhouden van sociale contacten. Sommigen hebben het contact 
met de buitenwereld verloren en leven in totale eenzaamheid. Studenten en scholieren in het secundair 
onderwijs lijden door het gebrek aan sociaal contact en sommigen zijn bang om te mislukken omdat ze 
alle gevoel voor structuur verliezen. Sommigen zijn gewoon de weg van het onderwijs, van het leren, 
verloren. Door thuiswerken verliezen veel werknemers de band met hun organisatie of werkplek, wat 
leidt tot een burn-out. Ook intrafamiliaal geweld neemt toe. De mentale weerbaarheid in de 
samenleving neemt aanzienlijk af, mede door een gebrek aan perspectief en de duur van de crisis. Dit 
is vooral het geval bij kwetsbare mensen.  
 
Teneinde hieraan tegemoet te komen wordt thans een herziening van het Algemeen reglement 
dienstverlening Tegemoetkoming in kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19 voorgelegd.  
Deze herziening betreft een wijziging van het bedrag van de financiële tussenkomst, nl. : 
 
"De financiële tussenkomst is gelijk aan het volledige bedrag remgeld dat de aanvrager verschuldigd is. 
Er dient steeds nagegaan te worden bij welk ziekenfonds de aanvrager is aangesloten en welke de 
tussenkomst is die wordt verleend in kosten voor psychosociale hulpverlening. 
Deze tussenkomsten worden steeds in mindering gebracht van de toegekende financiële steun. 
De toegekende steun wordt uitbetaald aan de aanvrager." 
 
Anderzijds wil de sociale dienst zich inzetten om het aanbod psychosociale hulpverlening van zowel 
OCMW Jabbeke als de ELZ BOZJ nog meer bekendheid te geven teneinde de brede bevolking te 
bereiken. Dit kan door regelmatig en herhaalde publicatie van de correcte info te voeren via de sociale 
media van de gemeente, flyers voor de huisartsen, het vaccinatiecentrum, e.d.m.  
Aanvullend kunnen ook alle andere hulpverleningsinstanties vermeld worden, bv. www.hulplijnen.be.  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring aan de herziening van het Algemeen 
reglement Dienstverlening Tegemoetkoming in de kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19, 
dat eerder werd goedgekeurd door het Vast Bureau en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 
14.12.2020. 
 
Artikel 2: 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring om de tegemoetkoming te recupereren 
via de subsidie Covid-19 van het K.B. van 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie Covid-
19 voor de doelgroep van de OCMW’s, gewijzigd door het K.B. van 03.07.2020, alsook via de 
bijkomende subsidie van het KB van 24.12.2020 houdende maatregelen ter bevordering van het 
psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve 
gezondheidsmaatregelen 
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Artikel 3: 
Het aanbod psychosociale hulpverlening wordt bekendgemaakt via de sociale media van de gemeente 
en flyers. 
 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 8 maart 2021. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland 
op maandag 17 mei 2021. De vergadering wordt beëindigd om 23u30. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         W. Vandenberghe 
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