
Notulen OCMW-raad 3 februari 2020 

Aanwezig: 
Voorzitter:  BOURGOIS Chris 
Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, COUDEVILLE Claudia, ACKE 

Joël, DEPRÉE Geert, POLLET Jan, MADOC Reinhart, 
CASTELEYN Frank, ORBIE Geert, DESPIEGELAERE 
Hilde, DHAESE Annemieke, VERMAUT Han, 
HENDRICKX Nadia, 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: BOGAERT Hendrik 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting 

De OCMW-raad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 16 
december 2019. 

2 Sociaal beleid - preventieve gezondheidszorg - intergemeentelijke preventiewerking 
LOGO - samenwerkingsovereenkomst 

DEBAT 

Raadslid Reinhart Madoc had graag nog wat meer toelichting bij dit agendapunt met name welke 
gezondheidsthema’s zullen prioritair zijn als inzet voor de gemeente Jabbeke? Hoe zal de inzet van de 
preventiewerkers geëvalueerd worden en op welke ogenblik? 

Schepen Paul Storme antwoordt dat er een overeenkomst is om de zaken te evalueren. Die evaluatie 
zal vooral gebeuren binnen de Eerstelijnszone. 

BEHANDELING 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, 
- inzonderheid art. 77, waarbij volheid van bevoegdheid voorzien is voor de raad voor

maatschappelijk welzijn met betrekking tot de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.

- en art. 78, tweede lid, 6° dat de uitsluitende bevoegdheid van de OCMW-Raad voorziet voor het
goedkeuren van samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente en het OCMW enerzijds en één
of meer overheden anderzijds

Overwegende dat de lokale besturen binnen ELZ WE40 het engagement hebben opgenomen om met 
Logo Brugge-Oostende samen te werken voor de oprichting en werking van een intergemeentelijke 
preventiewerking in ELZ WE40, zoals in het leven geroepen door het ‘Besluit van de Vlaamse Regering 
(BVR) van 5 april 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 
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betreffende de Logo’s’. 
 
Na beraadslaging  
 
BESLUIT: 
 
Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst inzake de intergemeentelijke preventiewerking tussen lokaal 
bestuur Jabbeke en Logo Brugge-Oostende wordt voor akkoord ondertekend. 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 16 december 2019. De volgende OCMW-raadszitting wordt 
gepland op maandag 2 maart 2020. De vergadering wordt beëindigd om 22u10. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         C. Bourgois 

OC
MW

-R
AA
D

W-raadszraads

De voorzitter, De voorzitter
 C. Bourgois C. Bourgois 


