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Notulen OCMW-raad 3 oktober 2022 

Aanwezig: 
Voorzitter:  DHAESE Annemieke 
Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE 

Claudia, ACKE Joël, DEPRÉE Geert, POLLET Jan, MADOC 
Reinhart, CASTELEYN Frank, ORBIE Geert, VERMAUT 
Han, HENDRICKX Nadia, HALLEMEERSCH Peter-Jan, 
STORME Paul, VANDERMEERSCH Carine, 
VANDENBERGHE Wim, BOURGOIS Chris, 
VANDENBROUCKE Ilse, BERTON Piet, VANDEN 
BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, FOURIER 
Olivier, LOYSON Siska 

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

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 4 juli 2022. 

2 Patrimonium - pastorie Snellegem - aanstelling ontwerper voor verbouwing - ontwerp 

De gemeenteraad van Jabbeke, in zitting van 3 oktober 2022, 

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1°, a (drempelbedrag 
van 139.000 euro, excl. BTW niet bereikt); 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;  

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, en latere wijzigingen;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend 
erfgoeddecreet van 12 juli 2013, en latere wijzigingen; 

Overwegende de opstart van de gunningsprocedure tot het aanstellen van een ontwerper voor de renovatie en 
verbouwen van de pastorie Snellegem; 

Overwegende dat de uitgave voor deze dienstenopdracht indicatief wordt geraamd op 60.000 euro, excl. BTW 
of 72.600 euro, incl. 21% BTW; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT :  
  
Artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht "Aanstelling ontwerper pastorie 
Snellegem” De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 
De raming bedraagt indicatief 60.000 euro, excl. BTW of 72.600 euro, incl. 21% BTW. 

Artikel 2: 
Bovengenoemde dienstenopdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

3 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - stijgende energiefactuur - impact OCMW 
Jabbeke 

“Verwijzend naar mijn eerdere interpellaties en schriftelijke vragen in deze raad van het afgelopen jaar dat de Jabbeekse 
gezinnen worden geconfronteerd met de toenemend hoge energieprijzen en een stijgende energiefactuur. 
Had ik van de schepen graag een antwoord gekregen op mijn opvolgingsvragen. 
- Wat zijn de prospecties voor de aanvragen deze winter? Als de aanhoudende crisis leidt tot méér aanvragen, is het 

OCMW daar dan voldoende op voorbereid? 
- Zo ja, op welke manier? 
- Zo nee, welke acties dienen de komende periode nog ondernomen te worden? 
- Is er een wijziging te merken in het sociaaleconomisch profiel van de gezinnen die zich afgelopen maanden hebben 

aangemeld bij het OCMW? Graag meer toelichting. 
- Wat is de impact van een stijging van aanvragen op het budget en de begroting van het OCMW?” 

(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221003.mp3). OC
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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 4 juli 2022. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland op maandag 7 
november 2022. De vergadering wordt beëindigd om 22 uur. 

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