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Notulen OCMW-raad 28 november 2022 

Aanwezig: 
Voorzitter:  DHAESE Annemieke 
Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, 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 

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 3 oktober 2022. 

2 Sociale dienst - beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten - overeenkomst 

De vergoeding voor oplaadpunten is historisch ontstaan bij de start van de werking met budgetmeters. In de 
regelgeving wordt immers aan de netbeheerders (met Fluvius als werkmaatschappij) opgelegd dat er per 
gemeente minstens één oplaadpunt ter beschikking moet zijn. Om dit te kunnen realiseren is er een 
samenwerking uitgewerkt met de OCMW’s. 

Sindsdien is er veel veranderd. Vooreerst was er de introductie en de ruime verspreiding van de selfservice 
oplaadterminals. Samen met de uitrol van de digitale meter met de mogelijkheid om van thuis uit online betalingen 
te kunnen doen, is het betalingslandschap voor de digitale meter met Prepaid grondig hertekend. Fluvius stelt 
vast dat heden reeds gemiddeld 85% van de klanten met een digitale meter in prepaid gebruik maakt van het 
online betalen en dus geen verplaatsing naar een oplaadterminal meer doet. 

Gelet op bovenstaande is de noodzaak ontstaan om een andere invulling te bepalen voor de toekenning van een 
(oplaad)vergoeding aan de OCMW’s, alsook om de verdelings- en/of toekenningscriteria te herzien. Het is de 
bedoeling dat deze nieuwe overeenkomst kan ingaan op 1 januari 2023.  

Voor de werkingsjaren 2023 en 2024 ontvangt het OCMW als vergoeding identiek hetzelfde bedrag dat is 
toegekend aan het lokaal bestuur met betrekking tot werkingsjaar 2021. Voor OCMW Jabbeke bedraagt dit 
4.774,91 euro. 

Voor het basiswerkingsjaar 2025 wordt door de netbeheerder voor de totaliteit van de OCMW's een 'totale 
vergoeding' (gesloten enveloppe) van 3.168.000 euro voorzien. De totale vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. 

OC
MW
-R
AA
D

n, STO
ERGHE WiRGHE Wi

Ilse, BERTON Ilse, BERTON
OUDYZER Werner, UDYZER Werner, 

ERT Goele e

t audioverslag, neergaudioverslag, nee
r-gemeenteraad teraad 

ge zitting voorgelegd, houdeorgelegd, houde
te gepubliceerde audioversle gepubliceerde audiov

merkingen goedkeuring aan erkingen goedkeuring aa

r betaalterminals en ontaalterminals en o

MWoplaadpunten is hioplaadpunten is historischstoris
t immers aan de netbeheimmers aan de netbehe

stens één oplaadpunt terstens één oplaad
ng uitgewerkt met de OCMg uitgewerkt met de O

en is er veel veranderd. Ver veel veranderd
aadterminals. Samen met dedterminals. Samen met de

e kunnen doen, is het betae kunnen doen, is het beta
vast dat heden reeds gemvast dat heden 

Oonline betalen en dus online betalen enOOGelet op bovensGelet op bovenO(oplaad)vergo(oplaad)vergo
doeling d



Notulen OCMW-raad 28 november 2022 – pagina 2

Per OCMW is er per werkingsjaar een bijkomende vergoeding pro rata het aantal prepaid-klanten bepaald op 31 
december van het werkingsjaar voorzien. 

Deze bijkomende vergoeding per OCMW wordt als volgt berekend: 
1) de totale vergoeding wordt verminderd met de totaliteit van de basisvergoedingen uitgekeerd aan de 

OCMW's 
2)  Vervolgens wordt dit saldo verdeeld over de OCMW's volgens de verhouding: #prepaid-klanten OCMW / 

#prepaid-klanten totaliteit OCMW's 

Een simulatie voor werkingsjaar 2025 op basis van het aantal prepaid klanten gekend op 1/9/2022 voor OCMW 
Jabbeke: 
A/  Totale vergoeding 2025: €3 168 000 
B/  Vaste vergoeding per OCMW: €2 000 
C/  Aantal deelnmende OCMW's in 2021: 298 
D/  Totale basisvergoeding (B x C): €596 000 
E/  Rest bijkomende vergoeding ( A-D): €2 572 000 
F/  Aantal prepaid klanten op 1/9/2022: 53 
G/  Totaal aantal perpaid klanten op 1/9/2022: 73 670 
H/  Bijkomende vergoeding (F / G) x E voor OCMW Jabbeke: €1 850,36 
I/  Totaal gesimuleerde vergoeding B + H voor OCMW Jabbeke: €3 850,36

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De OCMW-raad keurt de voorliggende overeenkomst aangaande het beheer van oplaad/betaalterminals bij het 
OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW goed. 

3 Sociale Dienst - samenwerkingspartner EMINO - project ICAN - samenwerkingsovereenkomst 
werkingsjaar 2023 

Sinds 2020 is er tussen OCMW Jabbeke en Arktos/EMINO een samenwerking rond het project I CAN. 
Doelstelling van het project bestaat er in om via een outreachende & laagdrempelige manier van werken 
deelnemers te ondersteunen om stappen te zetten naar werk. Het project wordt voor 80% gefinancierd via 
middelen van ESF en het Vlaams Cofinancieringsfonds, als lokaal bestuur voorzien wij in een cofinanciering op 
basis van het aantal plaatsen waarvoor wij hebben ingetekend. De cofinanciering bedraagt € 560/plaats/jaar.  

Het Vast Bureau gaf in zitting van 8 november 2021 haar goedkeuring voor het inkopen van één traject voor 
2022 en één traject voor 2023. 

Het komende werkjaar 2023 komt stilaan in zicht. Dit betekent dat er voor ICAN terug een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst dient getekend te worden. 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De OCMW-Raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met ICAN West-Vlaanderen goed. 
Deze wordt ter ondertekening voorgelegd aan de burgemeester en de algemeen directeur. 

4 Welzijn - digitalisering - uitbouw e-inclusiebeleid - project digibanken - implementatietraject - 
samenwerkingsovereenkomst - addendum 

In de vergadering van de OCMW-raad van 13 juni 2022 werd akkoord verleend 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, Torhout en Zedelgem) tot en met 31 december 2024. 

In diezelfde vergadering werd goedkeuring verleend voor de samenwerkingsovereenkomst die wordt gebruikt 
om partners te betrekken bij het digibankproject. 

OC
MW
-R
AA
D

or OC

0,3636

angaangaande het beheer van opde het beheer van 
het OCMW goed. CMW goed. 

r EMINMINO - project ICAO - project ICA

W
-

bbeke en Arktos/Een Arktos/EMINO M
aat er in om via aat er in om een outen ou

m stappen te zetten nm stappen te zett aar 
ams Cofinancieringsfonds, ms Cofinancieringsfo

en waarvoor wij hebben ingarvoor wij hebben in

f in zitting van n zitting van 8 novemberovemb
ct voor 2023. t voor 2023

de werkjaar 2023 komt e werkjaar 2023 kom
erkingsovereenkomst dient ngsovereenkomst dient 

LUIT: 

Enig artikel: Enig artikel: 

ODe OCMW-Raad keuDe OCMW-RaaODeze wordt ter onDeze wordt ter OOWelzijnO



Notulen OCMW-raad 28 november 2022 – pagina 3

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst Implementatietraject 
digibank Brugge West te ondertekenen. 

De OCMW-raad 

I - Bevoegdheid 

- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40. 

II - Rechtsbronnen en adviezen 

- Beslissing van De Gemeenteraad van 13 juni 2022 betreffende het goedkeuren van de aanvraag van een 
projectsubsidie voor de oprichting van een digibank in het kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid 
en goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst die in dit kader wordt afgesloten met andere lokale besturen 
en partners 

III - Feiten en argumenten 

In de Gemeenteraad van 13 juni 2022 is een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd in verband met het 
implementatietraject digibanken Brugge West.  
Er wordt vermeld dat Oostkamp de promotor is voor de Digibank Brugge West, maar er kan ruis bestaan over 
waar Oostkamp als promotor precies een mandaat voor heeft. 

Betreft volgende clausule:  

De inbreng van de kernpartners omhelst: 

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 de besteding van de 
middelen naar de kernpartners 
het bewaken van de uitvoering en de voortgang van het dossier, in overeenstemming met de kernpartners 

Om het mandaat helder te stellen wordt een addendum toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst. 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De OCMW-raad ondertekent onderstaand addendum aan de samenwerkingsovereenkomst Implementatietraject 
digibank Brugge West van 16 juni 2022: 

“Addendum samenwerkingsovereenkomst implementatietraject digibank Brugge West 

In de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het implementatietraject digibank Brugge West, afgesloten op 16 
juni 2022 tussen hiernavolgende kernpartners:  
- Gemeente Oostkamp 
- Gemeente Beernem 
- Gemeente Jabbeke 
- Stad Torhout 
- Gemeente Zedelgem 
- Vzw Leefbaar Wonen – Kringloopcentrum (De Kringwinkel ’t rad) 

wordt onder punt 4 (inhoudelijke opdracht per partner in het digibankproject, te behalen resultaten) het volgende gesteld:  

Oostkamp is promotor van de Digibank Brugge West. De promotor staat in voor: o.a. “de besteding van de middelen in 
overeenstemming met de kernpartners”.  
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Deze clausule dient te worden geïnterpreteerd in die zin dat de andere kernpartners aan Gemeente Oostkamp het 
mandaat geven om in hun naam – met oog op de uitvoering van betreffende samenwerkingsovereenkomst – de nodige 
overeenkomsten af te sluiten, alsook de nodige (beleids)beslissingen te nemen in het kader van overheidsopdrachten, mits 
informele afstemming tussen de betrokken ambtenaren.”  

5 Financiën – jaarrekening 2021 – gemeente en OCMW – beslissing goedkeuring 

In een besluit van de gouverneur werd de jaarrekening 2021 van de gemeente Jabbeke definitief vastgesteld. 

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

“Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Jabbeke. 

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

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

Juridisch kader 
Het decreet van 22 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 13 juni 2022 de jaarrekening 2021 
vastgesteld met de volgende saldi: 
• budgettair resultaat boekjaar: 2.345.749 EUR 
• gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar: 10.723.342 EUR 
• beschikbaar budgettair resultaat: 10.723.342 EUR 
• balanstotaal: 109.537.980 EUR 
• overschot van het boekjaar: 6.311.125 EUR 

De jaarrekening werd gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente. Het gemeentebestuur bracht de 
toezichthoudende overheid op de hoogte van deze publicatie op 15 juni 2022 en bezorgde de digitale rapportering op 20 
juni 2022. 

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. 

BESLUIT: 

Enig artikel. De jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Jabbeke wordt goedgekeurd.” 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de 
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jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Jabbeke. 

Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel 
liggende notulen van de zitting van 3 oktober 2022. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland op maandag 
19 december 2022. De vergadering wordt beëindigd om 22 uur. 

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