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Algemeen directeur: ACKE Gabriël
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COUDYZER Werner,
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Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar het audioverslag, nee
neergelegd
https://www.jabbeke.be/WebForm.aspx?ID=4 – jabbeke.be-bestuur-gemeenteraad
estuur-gemeenteraad
uur-gemeentera
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1 Goedkeuring verslag vorige zitting

onder

Aan de gemeenteraad wordt het verslag van dee vorige zitting
itting voorge
voorgelegd, houdende de notulen van de
genomen beslissingen en het op de website van
an de gemeente ggep
gepubliceerde audioverslag.

W

BESLUIT:

C
M

Enig artikel
De gemeenteraad geeft zonder
er opmerkingen goed
goe
goedkeuring aan het verslag van de zitting van 4 oktober
2021.
2 Kindzorg - groepsopvang
oepsopvang
epsopvang De Zw
Zwaantjes - tussenkomst in de niet-inkomensgerelateerde
dienstverlening
ng - eenmalige ver
verderzetting

O

Door dee gemeente- en OCMW-raad
OC
van 6 september 2021 werd in het kader van het
overnamedossier
amedossier
medossier van groep
groepsopvang De Zwaantjes (OCMW-initiatief) naar opvanginitiatief De Kikker
(privaat
at initiatief) een
e
tijdelijke tussenkomst toegestaan voor het bestaande cliënteel dat
inkomensgerelateerd
sgerelateerd vverbonden was met het initiatief.
De motivatie was
a dat:
- Het voor De Kikker onmogelijk was om op korte termijn erkenning te krijgen voor een
inkomensgerelateerde werking
- De Kikker het engagement opnam om het tarief te plafonneren op 26 euro per dag (ten opzichte
van tarieven van 25 tot 29 euro in de sector).
- de gemeentelijke tussenkomst dan beperkt bleef tot 2/3 van het verschil tussen de prijs en het
inkomensgerelateerde tarief en dit dan slechts voor een duur van 3 maanden om ouders de
mogelijkheid te bieden om uit te kijken naar een andere opvangkeuze of –regeling.
In uitvoering van dit besluit werd er gemeentelijk aldus voor de maand juli: 443 euro en voor de maand
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augustus 1.979 euro uitbetaald aan de respectievelijke ouders.
Uit het overleg met het opvanginitiatief en in de samenspraak met de ouders lijkt het evenwel dat de
vooropgezette periode van 3 maanden, gezien ook de schaarste in de sector, voor veel ouders te kort
is om een oplossing uit te werken. er wordt voorgesteld om de overgangsperiode éénmalig te
verlengen met een periode van 6 maanden, maar om daarbij dan de gemeentelijke tussenkomst
degressief te herleiden tot respectievelijk 50% en 33%. Daarbij wordt de opmerking gemaakt dat de
tussenkomst die het private initiatief De Kikker ontvangt à €3,29/dag via het Groeipakket eerst afgeteld
wordt.
De bijkomende tussenkomst wordt aldus geraamd op een budget van 7.500 euro.
BESLUIT:

-R
AA

D

Enig artikel:
De OCMW-raad verleent goedkeuring voor de verlenging van de tussenkomst
komst in het verschil
versch tussen
het inkomensgerelateerde tarief en het toegepaste tarief van opvanginitiatief
nitiati
tiatief
ef De Kikker, waarbij
w
de
tussenkomst beperkt wordt als volgt:
- Periode 1 oktober – 31 december 2021: 50%
- Periode 1 januari 2022 – 31 maart 2022: 33%.
3 Financiën – jaarrekening 2020 – gemeente en OCMW – bes
beslissin
beslissing goedkeuring
In het besluit van de gouverneur van 15 oktober
er 2018
8 werd de jaar
jaarrekening 2017 van de gemeente
Jabbeke definitief vastgesteld.

W

In toepassing van artikel 332, §1, 3° van
n het de
decreet
creet o
over he
het lokaal bestuur van 22 december 2017
dient dit besluit ter kennis gebracht te worden
orden op de eerstvolgende
eers
vergadering van de gemeenteraad
en van de raad voor maatschappelijk
lijkk welzijn.

M

“Besluit van de gouverneur tot goedkeuring
keuring van de jaa
ja
jaarrekening over het financiële boekjaar
2020 van de gemeente en het openbaar centr
centru
centrum
m voor maatschappelijk welzijn van Jabbeke.
DE GOUVERNEUR VAN
AN DE PROVINCIE W
WEST-VLAANDEREN

C

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 20
201
2017 over het lokaal bestuur, artikel 262, §1.

O

Juridisch
ch ka
kader
Het decreet
creet
eet van 22 dec
decem
december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen 260 tot en met
262.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
de provinciale besturen, en in het bijzonder de .artikelen 17 tot en met 26.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten. de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 4.
Feitelijke context
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Jabbeke hebben op 14 juni 2021 de
jaarrekening 2020 vastgesteld met de volgende saldi:
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•
•
•
•
•

budgettair resultaat boekjaar:
gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar:
beschikbaar budgettair resultaat:
balanstotaal:
overschot van het boekjaar:

-1.119.821 EUR
8.377.594 EUR
8.377.594 EUR
105.446.631 EUR
4.194.432 EUR

De jaarrekening werd gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente. Het gemeentebestuur bracht de
toezichthoudende overheid op de hoogte van deze publicatie op 16 juni 2021 en bezorgde
de digitale rapportering op 16 juni 2021.
Verantwoording
Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen waar en getrouw
beeld geeft van de financiële toestand.

D

BESLUIT:

AA

Enig artikel. De jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de gemeente
meente
eente en het openbaa
openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn van Jabbeke wordt goedgekeurd.”
BESLUIT:

-R

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit va
van
an de gouverneur
gouverne bbetreffende de definitieve
vaststelling van de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Jabbeke
Jabbeke.

De voorzitter,
W. Vandenberghe

O

C

M

De algemeen directeur,
G. Acke.

W

Gedurende deze raadszitting werden
n geen
en verdere bbezwa
bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter
tafel liggende notulen van de zitting
ting
ng van 4 oktober
oktober 2021.
20
De volgende OCMW-raadszitting wordt
gepland op maandag 6 december
err 2021. De verg
vergader
vergadering wordt beëindigd om 21u06.
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