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Notulen OCMW-raad 4 juli 2022 

Aanwezig:
Voorzitter:  DHAESE Annemieke 
Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, 

DEPRÉE Geert, POLLET Jan, MADOC Reinhart, 
CASTELEYN Frank, VERMAUT Han, HALLEMEERSCH 
Peter-Jan, STORME Paul, VANDENBERGHE Wim, 
BOURGOIS Chris, VANDENBROUCKE Ilse, VANDEN 
BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, LOYSON Siska 

Waarnemend algemeen directeur: BROUCKAERT Goele 
Verontschuldigd: BOGAERT Hendrik, HENDRICKX Nadia, ORBIE 

Geert, VANDERMEERSCH Carine, BERTON Piet, 
FOURIER Olivier  

Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar het audioverslag, neergelegd onder 
https://www.jabbeke.be/WebForm.aspx?ID=4 – jabbeke.be-bestuur-gemeenteraad 

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 audioverslag. 

BESLUIT: 

Enig artikel 
De OCMW-raad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 13 juli 2022. 

2 Bestuur - werk en ondernemen - Werkkracht 10 ILV - jaarrekening 2021 - begroting 2022 - 
kennisname 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van: 
- jaarrekening 2021 (aparte rekening Werkkracht10);
- de begroting 2022 (aparte rekening Werkkracht10);
- inhoudelijk verslag van alle regionale activiteiten en initiatieven rond sociale economie en sociale

tewerkstelling

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Werkkracht10 ILV staat in voor de organisatie van wijk-werken, 
het opnemen van de regierol sociale economie in de Brugse regio en het opzetten van acties ter bevordering van 
tewerkstelling van personen met een arbeidsproblematiek. De modaliteiten werden vastgelegd in een 
beheersovereenkomst en er werd een beheerscomité samengesteld. Stad Brugge is de beherende gemeente van 
het samenwerkingsverband. 

Het voorleggen van de begroting ter goedkeuring aan de deelnemende gemeenten en het voorleggen van de 
jaarrekening en het jaarverslag ter kennisgeving aan de deelnemende gemeenten behoort tot de bevoegdheden 
van het beheerscomité van Werkkracht10. De begroting 2022 werd door het beheerscomité op 23/02/2022 
goedgekeurd en wordt bij deze ter kennisgeving voorgelegd. De jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 
worden bij deze ter kennisgeving voorgelegd. 
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- I - inhoudelijk 

Werkkracht10 versterkt de 10 lokale besturen uit regio Brugge in hun activerings- en tewerkstellingsbeleid en 
verbindt hen met actoren om samen een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Het team van Werkkracht10 
bestaat uit 3 medewerkers, waarvan 2 fulltime vanuit OCMW Brugge ter beschikking worden gesteld en 1 
medewerker voor 75% vanuit Stad Brugge. Zij staan in voor de organisatie van wijk-werken i.s.m. VDAB, de 
uitvoering van de regierol sociale economie, werkgeversbenadering i.f.v. TWE art.60 en het jongerenproject 
Kzienvantel, de uitbouw van een versterkte samenwerking met VDAB, de opstart van projecten rond 
digitalisering en einclusie etc.  

Neerlegging activiteitenverslag van de acties in 2021 in bijlage 'activiteitenverslag'. 

- II - financieel 

De acties en budgetten van de regierol sociale economie maken deel uit van het meerjarenplan van de beherende 
gemeente Brugge. Daarnaast is er een aparte boekhouding en financiële rekening voor de andere activiteiten. 
Hiervan leggen we de jaarrekening 2021 en begroting 2022 ter kennisgeving voor. 

a) Jaarrekening Werkkracht10 -2021:  

-  Het beginsaldo van de rekening Werkkracht10 op 01.01.2021 bedroeg € 566.900,51. 
-  De totale uitgave aan wedden en werkingskosten bedraagt € 144.359,82. 
-  We haalden € 148.639,50 uit de verkoop van wijk-werkcheques en ontvingen een toelage van € 25.000 van 

de regierol sociale economie voor het rijbewijsproject 'Stuur je toekomst'. 
-  De over te dragen winst is € 29.279,68. 
-  Het eindsaldo op 31.12.2021 bedroeg € 594.532,04. 

Neerlegging jaarrekening in bijlage 'toelichting jaarrekening'. 

b) Begroting Werkkracht10 - 2022: 

-  We begroten € 237.500 uitgaven, waarvan € 147.000 wedden en € 90.500 goederen en diensten. 
-  De weddes stijgen opnieuw ten opzichte van 2021, omdat de volledige jaarlonen van de 2 medewerkers die 

uit het OCMW Brugge ter beschikking gesteld worden nu zullen doorgerekend worden. 
-  Ook de uitgaven aan goederen en diensten schatten we hoger in; we voorzien extra middelen acties binnen 

de samenwerkingsovereenkomst met VDAB. 
-  We schatten de opbrengsten uit de verkoop van wijk-werkcheques in op € 130.000. Dit is lager dan de 

inkomsten die we in 2021 mochten ontvangen uit wijk-werken en komt door de pensioneringsgolf van de 
wijk-werkers met oneindig recht waardoor we minder prestaties verwachten in 2022. 

-  Anderzijds voorzien we wel extra inkomsten te werven via regionale subsidieprojecten (zoals Kzienvantel, 
digibanken, …) waar Werkracht10 een belangrijke ondersteunende rol in opneemt. 

-  We verwachten een negatief saldo van € -33.926. Gezien er op 01/01/2022 €594.532,04 op de rekening staat 
vormt dit niet onmiddellijk een probleem. 

Neerlegging begroting in bijlage 'toelichting begroting'. 

- III - financiële en beleidsinformatie 

Nazicht van de jaarrekening 2021 is uitgevoerd door de dienst financiën. Het resultaat van het boekjaar is positief 
en bedraagt 29.279,68 euro. Na verwerking van het resultaat bedraagt het eigen vermogen 594.532,04 euro wat 
ruim voldoende is om aan alle verplichtingen te voldoen. De extra voorziene uitgaven voor 2022 zijn ook geen 
probleem gezien de opgebouwde financiële ruimte volstaan om dit op te vangen. 

Stad Brugge is beherende gemeente van Werkkracht10 en staat bijgevolg in voor de financiële opvolging en 
controle. De jaarrekening 2021 en begroting 2022 werden door een medewerker van Werkkracht samen met 
de dienst FA van Stad Brugge voorbereid. 

BESLUIT: 
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Enig artikel: 
De OCMW-raad neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2021 van Werkkracht10 ILV en de door 
het beheerscomité van Werkkracht10 goedgekeurde begroting 2022. 

3 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - het verontrustend aantal openstaande 
vacatures voor maatschappelijk werker en de stijgende werkdruk bij de sociale diensten 

“De sociale diensten en de maatschappelijk werkers hebben op lokaal vlak altijd al het hart van de sociale dienstverlening 
uitgemaakt en hebben de voorbije jaren ook de ene crisis na de andere zien opduiken.  

Boven op hun reguliere werking kregen ze te maken met de coronapandemie, de Oekraïnecrisis en ook alle vragen rond 
hoge energiefacturen die vandaag binnenkomen. Dat maakt dat er enorm veel druk terechtkomt bij de sociale diensten. 
Dit is uiteraard hun taak, maar de alarmsignalen vanuit het veld geven duidelijk aan dat het heel moeilijk werken wordt. 

Er is ook het gegeven dat lokale besturen meer en meer moeilijkheden ondervinden om voldoende kandidaten aan te 
trekken voor de invulling van bepaalde functies. Uit cijfers van VDAB blijkt dat het aantal nieuwe vacatures voor 
maatschappelijk werkers jaar na jaar stijgt. Uit een heel recente bevraging door de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) blijkt dat er ongeveer 150 openstaande betrekkingen zijn voor sociaal werker.  

Met dit gegeven staan dan ook vele lokale besturen voor heel wat uitdagingen en dreigen mensen die behoefte hebben 
aan ondersteuning via het OCMW daardoor in de problemen te komen. 

Graag had ik dan ook een antwoord op mijn volgende vraag. 

• Ervaart het OCMW Jabbeke ook deze moeilijkheden aan de stijgende werkdruk evenals het vinden van voldoende 
kandidaten voor de functie van maatschappelijk werker?” 

(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220704.mp3). 

Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel 
liggende notulen van de zitting van 13 juni 2022. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland op maandag 5 
september 2022. De vergadering wordt beëindigd om 21u10. 

De waarnemend algemeen directeur,      De voorzitter, 
G. Brouckaert         A. Dhaese 
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