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Notulen OCMW-raad 4 maart 2019 

Aanwezig: 
Voorzitter:  BOURGOIS Chris 
Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, BOGAERT Hendrik, 

COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEPRÉE Geert, 
POLLET Jan, MADOC Reinhart, CASTELEYN Frank, 
ORBIE Geert, DESPIEGELAERE Hilde, VERMAUT 
Han, HALLEMEERSCH Peter-Jan, STORME Paul, 
VANDERMEERSCH Carine, VANDENBERGHE Wim, 
VANDENBROUCKE Ilse, BERTON Piet, VANDEN 
BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, 
DEBACKERE Lieselotte 

Algemeen directeur: ACKE Gabriël 
Verontschuldigd: HENDRICKX Nadia, DHAESE Annemieke, 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 

De OCMW-raad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 4 februari 
2019. 

2 Intergemeentelijke samenwerking - WVI - Vlaamse energielening - aanduiding 
vertegenwoordiger 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de c.v.b.a. West-Vlaamse Intercommunale voor 
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand , afgekort tot WVI. 

WVI is sinds 1 mei 2011 verantwoordelijk voor het verstrekken van kredieten voor energiebesparende 
investeringen via de Vlaamse Energielening. 

Door de gemeenteraad werd op 8 november 2010 goedkeuring gegeven aan de aanstelling van WVI 
tot lokale entiteit voor het FRGE Fonds (Fonds voor Reductie van de Globale Energiekost) en aan de 
samenwerkingsovereenkomst. 

Zowel de gemeente als het OCMW worden gevraagd om een kandidaat-lid en een plaatsvervangend 
kandidaat-lid aan te duiden om deel uit te maken van de beleidsgroep die instaat voor het 
operationaliseren van de goede werking van het Energiehuis WVI. 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
Raadslid Carine Vandermeersch wordt voorgedragen om als vertegenwoordiger van OCMW Jabbeke 
deel uit te maken van de beleidsgroep. 

Artikel 2: 
Raadslid Annemieke Dhaese wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van OCMW 
Jabbeke om deel uit te maken van de beleidsgroep. 
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Artikel 3: 
Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Assebroek. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
Raadslid Geert Orbie vraagt naar de toekomst van de volgende OCMW-raadszittingen, waar 
vastgesteld wordt dat nu slechts één of meerdere formele agendapunten worden voorgelegd. Is dit wat 
in de toekomst voorstaat aan de OCMW-raad?  
 
Schepen Paul Storme verduidelijkt dat hij, en eigenlijk ook niet de OCMW’s vragende partij waren 
voor de inkanteling. Dit heeft voor consequentie dat de ‘persoons-materies’ overgedragen aan het 
BCSD en dat het dagelijks beheer toebehoort aan het vast bureau. Daardoor blijft er voor de OCMW-
raad slechts het algemeen beleid, het budget en de dossiers over de toegewezen bevoegdheden 
(patrimonia, grote opdrachten, schenkingen, e.d.). 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 4 februari 2019. De volgende OCMW-raadszitting wordt 
gepland op maandag 6 mei 2019. De vergadering wordt beëindigd om 22u15. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         C. Bourgois 
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