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1 Goedkeuring verslag vorige zitting

BESLUIT:

W

Aan de OCMW-raad wordt het verslag van dee vorige
ge zitting 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 goedk
goedkeuring aan het verslag van de zitting van 16 mei 2022.
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2 Welzijn - digitalisering
isering
sering - uitbouw e-inclu
e-in
e-inclusiebeleid - project digibanken - implementatietraject samenwerkingsovereenkomst
overeenkomst
vereenkomst
Aan de OCMW-raad
MW-raad
W-raad wordt gevraag
gevraagd o
om goedkeuring te verlenen aan de aanvraag voor een projectsubsidie voor
de oprichting
htingg van een digibank in het kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid en om de
samenwerkingsovereenkomst
werkingsovereenkomst
ngsovereenkomst goed
goe
g
te keuren die in dit kader wordt afgesloten met andere lokale besturen en
partners.
tners.
Concreet neemt
neem gemeente
gemeen Oostkamp de rol van promotor op in een implementatietraject tot 31 december
2024 voor de re
regio Be
Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem.
-I- Rechtsbronn
Rechtsbronne
Rechtsbronnen en adviezen:
-

Relanceplan
Relance
Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse regering dd. September 2020
In zitting
zi
van het Vast Bureau op datum van 09 augustus 2021 werd goedkeuring verleend aan Werkkracht10
om het mandaat als trekker op nemen omtrent het thema digitalisering en e-inclusie
Advies van de Vlaamse Overheid van 18 januari over de goedkeuring van het Voortraject Digibanken aan
penhouder Stad Damme

-II- Context:
Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren mensen in een
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kwetsbare positie in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze kloof is aanwezig op
verschillende vlakken. Zo hebben mensen in een kwetsbare positie een ongelijke toegang tot technologie zoals
een laptop of internetverbinding. Ook beschikken ze vaak over minder digitale vaardigheden waardoor ze minder
gebruik maken van e-dienstverlening. De Vlaamse overheid wil kwetsbare groepen meekrijgen in de
digitaliseringsgolf door de oprichting van Digibanken.
Door het voorzien in een open en laagdrempelig aanbod op vlak van onderstaande doelstellingen helpen
digibanken het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen:

AA
D

1. Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops,, scher
schermen
en andere hardware (vb. via een uitleendienst).
2. Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden
den
en als technische
vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).
3. Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten
ten (vb. digitale
dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, taks-on-web, …).
-III- Oproepen:

Vanuit de Vlaamse Overheid worden oproepen gelanceerd om een aanvraag
vraag in te dienen.
enen. Er zijn 2 soorten
oproepen om de opstart van Digibanken te ondersteunen: het voortraject
ectt en het implementatietraject.
implementatietra
implementa
Voortraject: deze oproep voorziet de mogelijkheid aan kandidaat-partnerschappen
aat-partnerschapp
rschappen
en om - voorafgaand
vvo
aan een
effectieve opstart van de Digibank - binnen een beperkte termijn
ermijn de nodige lo
lokale pa
partners te zoeken. Zo
hebben de partners de tijd en ruimte om toe te werken naar
aar een inhoudelijke een ope
operationele onderbouwing
van het Digibankproject. Subsidie: maximaal 15.000 euro
uro
o per project voor maxim
max
maximaal 4 maanden.

-R

-

-

W

Samen met Werkkracht10 werd gekozen om eerst
erst in te zetten op
o het vo
voortraject. De aanvraag hiervoor
werd ingediend op 15 november 2021 en werd
erd
d go
goedgekeu
goedgekeurd
rd op 18 ja
janu
januari 2022. Het voortraject liep van 1
februari 2022 tot en met 31 mei 2022. Kernpartners
ernpartne
rtners Damme,
amme, Oost
Oostk
Oostkamp, Knokke-Heist, Brugge, CTO KU
Leuven, Werkkracht10 en POM West-Vlaanderen
Vlaanderen nemen hi
hier de leidende rol. Stad Damme is de promotor
voor het voortraject.
Implementatietraject: deze oproep
roep
oep beoogt de effectieve o
opstart en uitvoering van lokale Digibankprojecten
vanuit een geformaliseerd partnerschap
artnerschap en een gedeeld
gedeelde samenwerkingsstrategie.Subsidie: maximaal 500 000
euro per project voor minimaal
inimaal
maal 24 maanden
maanden (tot
(to uiterlijk
uit
31 december 2024).

-

Subregio Noord bestaat uit Blankenb
B
Blankenberge, Damme, Knokke-Heist en Zuienkerke. Gemeente Knokke-Heist
treedt op als promotor
promotor..
Subregio
egio West bestaat uit Beern
Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Torhout. Gemeente Oostkamp treedt
op
p als prom
promotor.
omotor.
o
Subregio Brugge, met als ppromotor de stad/OCMW Brugge

C

-

M

Het uitgangspunt is om
m 3 implementatietrajecten
implementatietra
voor digibanken in te dienen in het arrondissement Brugge
tegen 16 juni 2022. Perr regio is een lokaal bes
best
bestuur de promotor.

-

O

Digibanken zetten
zette samenwerkingsverbanden
same
op door partners of dienstverleners te betrekken bij het project.
Als lokaal bestu
bestuur tr
treedt Jabbeke op als partner en wordt men geacht een samenwerkingsovereenkomst te
sluiten. Voor loo
loon
loonkosten en overhead kosten kunnen partners rechtstreeks beroep doen op de Vlaamse subsidie.
-IVV- Begroting:
Begrotin
Er wordt geen inbreng van eigen middelen verwacht. De subsidie van 500.000 euro zou voldoende moeten zijn
om dit traject af te werken. De subsidie zal onder meer besteed worden aan:
-

het inzetten van een projectbegeleider per implementatietraject om de digibanken te coördineren en
ondersteunen waar nodig
de aankoop van hardware voor de uitleendienst
vorming en opleiding voor medewerkers, vrijwilligers en doelgroep
communicatie over de digibanken.
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De concrete begroting moet nog verder worden uitgewerkt, en moet klaar zijn om het implementatietraject aan
te vragen.
BESLUIT:
Artikel 1:
De OCMW-raad gaat akkoord met de aanvraag van een projectsubsidie voor het implementatietraject van een
digibank waar Oostkamp de rol van promotor opneemt voor de regio West (Beernem, Jabbeke, Oostkamp,
os
Torhout en Zedelgem) tot en met 31 december 2024.
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Artikel 2:
De OCMW-raad keurt onderstaande samenwerkingsovereenkomst goed die wordt gebruikt
uikt
kt om partners te
betrekken bij het digibankproject.
“SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IMPLEMENTATIETRAJECT DIGIBANK BRUGGE WEST
EST

1. Identificatie van de kernpartners:
Volgende kernpartners werken formeel samen in het kader van de Digibank
bank Brugge Noord:
oord:
(…)

-R

3. Algemene modaliteiten van het partnerschap:
Deze samenwerking komt tot stand van zodra goedkeuring van het project door de bevoegde
bevo
overheid
ove
en loopt tot eind
2024.
De 5 steden en gemeenten van de regio West slaan de handen
denn in elkaar om de drie doelstellingen
ddoe
van Digibanken te
realiseren. Met impuls van het subsidiedossier Digibanken wordt gestreefd
estreefd naar gelijke digitale
d
kansen in de samenleving.
Digitale toegang én de nodige vaardigheden om deze tenn volle te benutten worden
w
st
steeds belangrijker en dit op zo goed
als alle levensdomeinen. Streefdoel is de meest kwetsbaren
baren
aren in functie van digita
digitale uuitsluiting te bereiken.

W

Dankzij de opzet van een uitleensysteem voor hardware wordt
wordt alvast
wor
alvas de eerste,
ee
financiële drempel weggehaald voor de
kwetsbare doelgroep. We streven naar een efficiënt
fficiënt en eco-vriendelijk
eco-vr
sy
systeem, met een centrale hub in samenwerking
met kernpartner De Kringwinkel ’t Rad en verdeelpunten.
eelpunten.
Daarnaast wordt volop ingezet op vorming en opleidin
opleidingen zodat burgers de mogelijkheid krijgen om vaardigheden aan te
leren en deze te versterken dankzij
nkzij
zij voldoende oefenkansen.
oefenkan
Reeds bestaande succesformules worden versterkt en verder
uitgerold, naast nieuwe concepten
epten op maat van de doelgroepen.
doelg
doelgr

C

M

Tot slot richten we onss op de digitale dienstverlen
dienstverlening van de diverse overheden en essentiële diensten. Daartoe wordt een
netwerk uitgerold enn ondersteund die de burger kan
k helpen met alle vragen rond digitale dienstverlening. De burger wordt
verder geholpen in vindplaatsgerichte
vindplaatsgericht en laagdrempelige
laagd
locaties. Medewerkers van deze zogenaamde 'Digipunten' zullen
zich dankzij het Digibank project bijgeschoold
bijgesc
bijg
hebben in diverse toepassingen en gecoacht worden in de opbouw en
werking van
an hun digipunt met aandacht
aandach voor de omgang met het doelpubliek.
Naast
ast
st de kernpartners wordt bberoep gedaan op een heel ruim netwerk aan dienstverleners en toeleiders die zich
engageren om het project mee
me te ondersteunen en vorm te geven via samenwerking.

O

4. Inhoudelijkee opdracht
4
opdrac
o
per partner in het digibankproject, te behalen resultaten:
Het netwerk rond ons
on Digibankproject is samengesteld uit drie onderdelen:
-

De kernpa
kernpartners: dit zijn de organisaties die formeel in het partnerschap zijn opgenomen.
De dien
dienstverleners: dit zijn organisaties die een dienst aanbieden in functie van ons project. Zij zijn geen formele
partner maar zullen geëngageerd worden op basis van de noden die zich voordoen tijdens het project. Dit met respect
voor aanbestedingsprocedures.
- Het ruime netwerk van stakeholders: alle mogelijke diensten, organisaties, bedrijven, toeleiders die reeds betrokken
zijn in het Voortraject Digibanken en die deel uitmaken van het netwerk rond ons Digibankproject.
De samenwerking tussen alle organisaties die een inbreng hebben in het Digibankproject wordt omschreven in de
samenwerkingsstrategie die als bijlage is toegevoegd bij deze overeenkomst.
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Samen wordt gewerkt aan de drie doelstellingen van de Digibank regio Brugge West waarbij volgend KPI’s (kritische
prestatie indicatoren) worden nagestreefd inzake bereik:
- Toegang tot digitale technologie
voor 250 personen
- Versterken van digitale vaardigheden
voor 1320 personen
- Begeleiding naar essentiële diensten
voor 2330 personen
Rekening houdend met de helft van het aantal personen die beroep doet op meer dan één van doelstellingen streven we
in de totaliteit naar een bereik van 1825 unieke personen.
De inbreng van de kernpartners omhelst:

AA
D

De gemeente Oostkamp:
Oostkamp is promotor van de Digibank Brugge West. De promotor staat in voor:
- het indienen van het projectdossier
- de inhoudelijke coördinatie van het project
- de besteding van de middelen in overeenstemming met de kernpartners
- de verantwoording van het dossier naar de hogere overheid en de verantwoording van dee besteding van de middelen
middele
naar de kernpartners
- het bewaken van de uitvoering en de voortgang van het dossier, in overeenstemming
ming met de kernpartners

W

-R

De lokale besturen Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem:
De lokale besturen zijn bij uitstek de partners die nodig zijn in het kaderr van lokale inbedding en ver
verankering
v
van het
Digibankproject. Zij hebben zelf al initiatieven genomen of initiatievenn ondersteund
und in functie van het ter beschikking
stellen hardware, organiseren van vormingen/cursussen, het organiseren
enn van openbare computerruimtes
computerrui
com
en hulp bij digitale
vragen. Er wordt dus niet vertrokken van een leeg blad maar van wat reeds bestaat. Elk van
v de lokale besturen engageert
zich om mee te werken aan professionalisering van het bestaande
ande
de en mee te werken aan dde uitbreiding van het aanbod
in functie van de doelgroep en de 3 doelstellingen van het Digibankproject.
nkproject. Dit volgens de visie die gehanteerd wordt in
ons project.
Door de lokale besturen in de subregio met elkaar te verbinden in het Digibankproject
Digibankp
Digiba
schept dit kansen tot leren van
elkaar via uitwisseling en samenwerking. Het project
roject zorgt er voor dat nie
niet elk bestuur apart, maar alle besturen
samenwerken richting e-inclusie. Dit betekent efficiëntiewinst.
fficiëntiewinst.
De lokale besturen hebben zicht op de bijzondere
ondere
dere doelgroepen op hun gr
grondgebied en de kansen om deze te bereiken in
het kader van het Digibankproject. Dit vanuit
anuit dee eigen werking, maar ook vanuit hun lokaal netwerk.
De betrokken lokale besturen hebben zich reeds aan elkaar verbonden
verbon
verb
in het kader van het project "e-inclusiebeleid voor
lokale besturen". Dit zorgt ervoor dat het Digibankproject
Digibankpr
complementair
com
is in de zelfde regio en met de zelfde lokale
besturen. Wat geleerd wordt enn ontwikkeld wordt in het
h Dig
Digibankproject is voedingsbodem voor het e-inclusiebeleid van
de lokale besturen. Door deze
ze slimme
me verbinding tussen ddeze projecten wordt gemikt op verduurzaming op lange termijn.

O
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De Kringwinkel ’t Rad:
Is de kernpartner diee voorziet in een fysiek antennepunt
anten
ante
in functie van de logistieke keten inzake de doelstelling “toegang
tot de digitale technologie”.
echnologie”. Tijdens het Voort
Voortraject Digibanken werd de keuze gemaakt om met de 3 Digibank projecten
uit de referentieregio
ntieregio
tieregio Brugge samen te werken
we
aan één centraal depot waar uitleenmateriaal gestockeerd wordt en van
waaruit ditit materiaal
ateriaal gedispatched wor
wo
wordt. Dit gebeurt in en vanuit het centrale magazijn van De Kringwinkel 't Rad. De
Kringwinkel
winkel 't Rad brengt in het proj
project
p
hun expertise in wat betreft logistieke ondersteuning: opslag, behandeling, vervoer
van goederen.
Daarnaast wordt in samenwer
samenwerking met De Kringwinkel 't Rad gewerkt aan inzamelen van tweedehandsmateriaal in functie
van het project en
e het refurbishen
refu
van materiaal om deze opnieuw ter beschikking te stellen aan de doelgroep van ons
Digibankproject.
5. Organisatie vvan het partnerschap: rol van elke partner in het partnerschap, onderlinge verbintenis tot goede
samenwerking,
amenwerking afspraken inzake geschillen, aansprakelijkheid en uitsluiting, afspraken inzake rapportering, afspraken
inzake
ake het afsluiten van de ondersteuning en het project;
Een projectcoördinator
j
zal worden aangetrokken om het project concreet vorm te geven. Deze persoon staat onder leiding
en toezicht van de promotor.
De projectcoördinator is de centrale figuur in het kader van samenwerking met alle partners en actoren die zich engageren
in functie van de uitvoering van het project.
Afspraken, modaliteiten van de samenwerking en eventuele geschillen worden door de projectcoördinator steeds besproken
met de betrokken partners en actoren. Binnen het samenwerkingsverband neemt iedere partner en actor
verantwoordelijkheid op voor het onderdeel waartoe hij/zij bijdraagt.
De rapportering komt tot stand via een centrale monitoring in functie van alle doelstellingen en de vooropgestelde KPI’s.
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Dit centrale monitoringsysteem beantwoordt aan de verwachtingen van de toeziende overheid in functie van rapportage.
Het monitoringsysteem is tevens hulpmiddel voor permanente opvolging en evaluatie. Alle partners en actoren aan het
project engageren zich om dit monitoringsysteem te hanteren.

AA
D

6. Financiële afspraken: verdeling van de middelen vanuit de promotor, onderlinge verbintenis tot goed beheer en inzet
van de ontvangen middelen:
De promotor Oostkamp zorgt voor het beheer van de subsidiemiddelen volgens de projectbegroting opgemaakt voor
Digibank regio Brugge West. Hierbij wordt een transparante financiële opvolging toegepast.
In de begroting worden middelen voorzien voor volgende projectonderdelen:
- Loonkost van projectcoördinator en overhead hieraan verbonden.
- Lokale coördinatie vanuit de 5 steden/gemeenten die kernpartner zijn.
- Interlokale coördinatie door dienstverlener Werkkracht10 waarbij verbinding wordt gelegd met andere projecten
digitalisering en e-inclusie en centraal monitoringsysteem wordt uitgewerkt.
- Middelen voor kernpartner De Kringwinkel ’t Rad in functie van de logistieke keten
- Middelen voor doelstelling 1: toegang tot digitale vaardigheden
- Middelen voor doelstelling 2: versterken van digitale vaardigheden
- Middelen voor doelstelling 3: begeleiding naar essentiële diensten.
- Middelen inzake zichtbaarheid van het project
- Middelen inzake deelname aan de ontwikkeling van een Digiwijzer voor toeleiders
oeleiders naar de Digibanken
Dig
in WestVlaanderen.
Door het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst engageren de partners
rtners zich om de financiële
financ
fina
middelen die
worden voorzien vanuit het project Digibanken goed te beheren en in te zetten met
et het oog op maxim
maxi
maximale verwezenlijking
van de doelstellingen.

W
-R

7. Afspraken inzake controle en opvolging:
De boekhouding en de monitoring van het project wordt centraal
ntraal opgevolgd
pgevolgd door de proje
projectcoördinator onder toezicht van
de promotor. De lokale besturen die kernpartner zijn bewaken
waken het overzicht en vooruitgang
vooru
van het project.
8. Afspraken inzake communicatie en publiciteit.
Al de partners en actoren die binnen het Digibank project een actie uitrollen, zullen rekening houden met het
communicatiepakket dat ter beschikking gesteld
esteld
eld wordt door het departement
depart
Werk en Sociale economie en zullen de
specifieke logo’s vermelden.
Communicatie en publiciteit wordt gevoerd
voerd in overleg met de betrokken
betro
bet
partners.”
3 Financiën - BBC - jaarrekening
rrekening
ening 2021 - geme
gemee
gemeente & OCMW

C
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Gelet op het decreett lokaal bestuur;
bestuu

Gelet op het besluit
esluit van de Vlaamse
Vlaa
Regering
Rege
van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en de beheerscyclus van
de gemeenten,
en,
n, de provincies en de ope
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen);
Gelet op het ministerieel beslui
besluit vvan 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en
de openbare centra voor m
maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen);

O

Gelet op Ministe
Ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids-en
beheerscyclus van
va de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het ontwerp van de gemeentelijke rekeningen over het financieel boekjaar 2021 wordt voorgelegd.
BESLUIT
UI :

Artikel 1:
De jaarrekening over het dienstjaar 2021, omvattende de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van
de algemene rekeningen, wordt goedgekeurd met volgende cijfers:
Exploitatiebudget:
Investeringsbudget:

€ 8.641.638
(€ 15.611.602 uitgaven - € 24.253.240 inkomsten)
€ - 3.986.269 (€ 5.030.384 uitgaven - € 1.044.114 inkomsten)
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Financiering:

€ - 2.309.620 (€ 2.660.461 uitgaven - € 350.841 inkomsten)

Budgettair resultaat boekjaar
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerd resultaat
Resultaat op kasbasis

€ 2.345.749
€ 8.377.594
€ 10.723.342
€ 10.723.342

AUTOFINANCIERING
€ 6.153.066
GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERING: € 7.630.936

AA
D

Artikel 2:
De balans wordt per 31 december 2021 afgesloten als volgt:
- aan actiefzijde met een totaal van 109.537.980 euro, zijnde 95.909.480 euro vaste activa en 13.628.500 euro
vlottende activa;
- aan passiefzijde met een totaal van 109.537.980 euro, zijnde 90.554.866 euro eigen vermogen en 18.983.114
euro schulden.
Artikel 3:
De OCMW Raad keurt de jaarrekening 2021 goed voor het gedeelte OCMW.
MW.

De voorzitter,
A. Dhaese

O

C

M

W

De waarnemend algemeen directeur,
G. Brouckaert

-R

Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren
n ingebracht tegen de reda
redactie van de ter tafel
liggende notulen van de zitting van 16 mei 2022. De volgendee OCMW-raadszitting word
wordt gepland op maandag 4
juli 2022. De vergadering wordt beëindigd om 20u50.
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