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1 Goedkeuring verslag vorige zitting

BESLUIT:

W

Aan de OCMW-raad wordt het verslag van dee vorige
ge zitt
zzitting
ing voorgelegd, houdende de notulen van de genomen
beslissingen en het op de website van de gemeente
meente gepubliceerde
gepubliceerd audioverslag.
audio

Enig artikel
De OCMW-raad geeft zonderr opmerkingen goedkeuring
goedk
aan het verslag van de zitting van 20 december 2021.

C
M

2 OCMW-raad - aanstelling
anstelling
nstelling opvolgend voorzitter
v
vo
OCMW-raad - akteneming na voordracht
Tijdens de zitting
ng van de gemeent
gemeenteraad van 31 januari 2022 werd gemeenteraadslid Annemieke Dhaese aangesteld
als opvolgend
d voorzitter van de gemeen
gem
gemeenteraad, in vervanging van dhr. Wim Vandenberghe die in diezelfde zitting
zijn eed heeft
eeftt afgelegd als schepen van
vva de gemeente Jabbeke.
Gelet
et op het decreet van 22 d
december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 69 dat bepaalt dat de
voorzitter van de gemeenteraad
gemeente
van rechtswege de voorzitter is van de raad voor maatschappelijk welzijn.

O

Overwegende d
dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege ook voorzitter is van de raad voor
maatschappelijk welzijn,
we
in dit geval mevr. Annemieke Dhaese.
BESLUIT:

Enig artikel:
rt
De raad voor maatschappelijk welzijn neem akte van de van rechtswege aanstelling van mevr. Annemieke Dhaese
tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
2_bis Bestuur - gemeenteraadslid - aanstelling gemeenteraadslid
Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2022 werd mevrouw Siska Loyson aangesteld als opvolgend
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gemeenteraadslid in vervanging van raadslid Hilde Despiegelaere.
Mevrouw Siska Loyson heeft tijdens dezelfde zitting in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de eed
afgelegd als gemeenteraadslid van de gemeente Jabbeke
Gelet op artikelen 14, 15, 68 §1 en 70 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 68 §1 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden
bestaat als de gemeenteraad.
BESLUIT:

AA
D

Enig artikel:
De OCMW-raad neemt kennis van de aanstelling en de eedaflegging van mevrouw. Siskaa Loyson
on als opvolgend
gemeenteraadslid in vervanging van raadslid Hilde Despiegelaere.
3 Bestuur - BCSD - samenstelling - opvolging na beëindiging mandaat
at - kennisname
isname

Volgens de voordrachtakte van de kandidaat-leden van het bijzonderr comité voor de sociale
so
dienst bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, werd dhr. Jan Talloen
oen voorgedragen
oorgedragen als kandidaat
kan
kand
lid van het
bijzonder comité met vermelding van een einddatum van het mandaat
daat op 31 december 2021 en met vermelding
van zijn opvolging door dhr. Thierry Tempère.

-R

Tijdens de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk
appelijk
ppelijk welzijn op 2 janu
januar
januari 2019 werden de leden van
het bijzonder comité voor de sociale dienst, waaronderr dhr. Jan
an Talloen, verkozen.
verkozen
In toepassing van artikel 92 DLB is het lid van hett BCS
BCSD bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van
rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege
weg opgevolgd
gevolgd doo
door de persoon die in de voordrachtakte
als opvolger is vermeld.

W

Uit onderzoek van de geloofsbrieven
en blijkt
kt dat Dhr. Thierry
Th
Tempère voldoet aan de vereisten voor de
verkiesbaarheid en zich niet in één van
va de gevallen
vallen van onverenigbaarheid
onvere
onve
bevindt.

M

Gelet op het feit dat dhr. Jan Talloen,
loen, volgens de voordra
voo
voordrachtakte van de kandidaat-leden van het bijzonder comité
voor de sociale dienst bijj de gemeenteraadsverkiezingen
gemeenteraadsverkiez
gemeenteraadsverkie
van 14 oktober 2018, opgevolgd wordt door dhr.
Thierry Tempère dient,
t, gelet op artikel 96 §1 3° van het Decreet over het lokaal bestuur, elke andere
eedaflegging, anders dan
an in geval van de algehele
algeh
algehe vernieuwing van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
alleen ten overstaan
aann van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en in aanwezigheid van de
algemeen directeur
cteur te gebeuren.

C

Aldus, terr uitvoering
tvoering van artikel 96, §1 van het Decreet over het lokaal bestuur, heeft dhr. Thierry Tempère op
dinsdagg 11 januari
anuari 2022 om 17 uur,
u in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, dhr.
Wim
m Vandenberghe, de volge
volgen
volgende eed afgelegd :

O

,,Ik zweer de verplichting
ve
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
Een afschrift van dit
di proces-verbaal van eedaflegging werd aan de voorzitter BCSD overgemaakt.
BESLUIT:

Enig artikel
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging en de aanstelling van dhr. Thierry
Tempère als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van de gemeente Jabbeke en dit in vervanging
van dhr. Jan Talloen.
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4 Bestuur - gemeenteraad - vertegenwoordiging intergemeentelijke samenwerkingen en
adviesraden - herneming
Ter zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2022 werd onder agendapunt nummer 2 door de gemeenteraad
aanstelling gedaan van een opvolgend gemeenteraadslid naar aanleiding van het overlijden van raadslid Hilde
Despiegelaere.
Aldus dient eveneens overgegaan te worden tot de vervanging van mevr. Despiegelaere voor
o
die
intergemeentelijke samenwerkingen, gemeenteraadscommissies en -adviesraden waarvoor zij was aangesteld
ngesteld als
gemeentelijk vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger.

AA
D

Aldus worden aan de OCMW-raad de volgende vervangingen voorgesteld:
x Jogi – vertegenwoordiger OCMW: Siska Loyson
x Jogi – beheerscomité Woonpunt – plaatsvervangend vertegenwoordiger OCMW: Siska Loyson
BESLUIT:

Artikel 1:
De OCMW-raad gaat over tot de volgende vervangende aanstellingen:
x Jogi – vertegenwoordiger OCMW: Siska Loyson
x Jogi – beheerscomité Woonpunt – plaatsvervangend vertegenwoordiger
woordiger OCMW: Siska LLoyson

-R

Artikel 2:
De respectievelijke intergemeentelijke samenwerkingen en vennootschappen worden
wor
word aldus aangeschreven met
verzoek om hieraan mee te werken.
5 Personeel - coronapremie - toekenning
g

M
W

De Belgische federale regering heeft vorig
ig jaar
aar beslist
beslist dat ondernem
o
ondernemingen hun werknemers in 2021 een eenmalige
“coronapremie” in de vorm van consumptiecheques
umptiecheques
cheques kunnen toekennen.
toe
(Onder https://www.corona-premie.be/
de volledige regeling van de coronapremie).
apremie). De werkgeversbijdrage
werkgeversbi
w
versb
sociale zekerheid werkgever beloopt 16,5%.
De coronapremie heeft een maximumwaarde
aximumwaarde van € 500
50 en neemt de vorm aan van consumptiecheques. Deze
maatregel heeft een tweevoudig
voudigg doel. Enerzijds kun
kunn
kunnen bedrijven zo hun werknemers bedanken voor hun werk
tijdens deze moeilijke periode en hen blijven
blijv motiveren
mo
terwijl de salariskosten voor de werkgever worden
geoptimaliseerd. Anderzijds
derzijds
erzijds is het een manie
manier om bij te dragen aan de heropstart van de plaatselijke economie,
aangezien de coronapremie
onapremie alleen kan worden
word gebruikt voor aankopen in België.

C

Het schepencollege
encollege
college wenste hieraan ge
gevolg te geven. Sommige personeelsleden hebben uiteindelijk bijkomende
kosten gehad
d zonder bijkomende vve
vergoeding bij thuiswerk, onthaalouders hadden een minder-ontvangst. Er was
ook bij heel wat medewerkers bijkomende
b
inzet in soms moeilijke omstandigheden.

O

De maximale toekenning,
toekenning berekend onder de beperking pro rata van de prestatiebreuk, aanvangsdatum
tewerkstelling en enkel voor
v
zij die in dienst waren, heeft een netto-kostprijs van 63.143 euro (gemeente: 36.996
euro en OCMW:
OCMW 26.147
26
euro (incl. ook de toekenning aan de onthaalouders)) en beloopt dus, inclusief de
werkgeversbijdrage, minder dan 1% van de globale personeelskost van gemeente en OCMW Jabbeke in 2021
werkgeversbijdr
werkgeversbijdrag
(73.561 euro o
op een loonmassa van 7.780.000 euro).
BESLUIT:
LUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad bevestigt de toekenning van de coronapremie en dit voor het bedrag van 26.147 euro voor
rekening van OCMW Jabbeke.
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Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel
liggende notulen van de zitting van 20 december 2021. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland op
maandag 7 maart 2022. De vergadering vangt aan om 22u10 wordt beëindigd om 22u13.
De voorzitter,
A. Dhaese

O

C

M

W

-R

AA
D

De algemeen directeur,
G. Acke.
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