
Notulen OCMW-raad 7 september 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, BERTON Piet, VANDEN 
BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, 
DEBACKERE Lieselotte 

Algemeen directeur: ACKE Gabriël 
Verontschuldigd: DEPRÉE Geert, BOGAERT Hendrik, 

VANDENBROUCKE Ilse

1 Goedkeuring verslag vorige zitting 

De OCMW-raad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 6 juli 2020. 

2 Voogdij - Klacht tegen het OCMW-raadsbesluit dd. 04/05/2020 - punt 3 : Patrimonium 
- OCMW - initiatief huisvesting jong volwassenen met een beperking -
erfpachtovereenkomst vzw Snello - intrekking 

DEBAT 

Raadslid Peter-Jan Hallemeersch vraagt naar de concrete plannen bij Licht en Liefde. 

Door de burgemeester wordt toegelicht dat er ondertussen een opmetingsplan opgemaakt werd. Er 
wordt verder onderhandeld met Licht en Liefde. 

Raadslid Geert Orbie verwijst naar de uitgestoken hand die door de oppositie aangereikt werd om 
een dergelijke situatie nu juist te vermijden. De gang van zaken is niet altijd tot ieders tevredenheid 
verlopen. Het raadslid vraagt om in de toekomst ook te luisteren naar opbouwende kritiek uitgaande 
van de oppositie. De bewering wordt gelaten dat ook de voorzitter een paar steken liet vallen in dit 
dossier. De videobehandeling van dit agendapunt is geen reclame voor de Jabbeekse politiek. 

BEHANDELING 

Er was de beslissing OCMW-Raad dd. 04/05/2020 waarbij tussen OCMW Jabbeke - erfverpachter en 
cvso Social Impact Fonds Toontjeshuis - erfpachter overgegaan wordt tot het aangaan van een akte 
erfpacht voor de OCMW-eigendom gelegen langs de Bosweg te Snellegem (Jabbeke, 6de afdeling, sectie 
B, deel van perceelnr. 455F) met een geraamde oppervlakte van 2.100m².  

Tegen deze beslissing werd een beroep ingesteld binnen de voogdijregeling en dit met afzonderlijke 
klacht uitgaande van de raadsleden Orbie, Hendrickx en Hallemeersch. 

Intussen werd een alternatieve benadering van het dossier voorgesteld, waarbij er gepoogd zou worden 
om het gemeente/OCMW-initiatief te integreren op de zorgsite van Licht en Liefde langs de 
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Oudenburgweg te Varsenare. 
 
Na een plaatsbezoek van het schepencollege dd. 26/06/2020 aan de sites in Snellegem en in de 
Oudenburgweg van Licht & Liefde werd beslist om geen voorlopig uitvoering te geven aan het besluit 
van de OCMW-raad van 4 mei 2020 en om het dossier te openen voor onderhandeling met Licht en 
Liefde.  
 
Dit voornemen om geen uitvoering te geven, werd ter kennis gebracht van de voogdijoverheid. Op 
04/08/2020 liet het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Organisatie en Werking, het 
bericht dat er geen verdere klachtbehandeling gedaan voor zover het raadsbesluit van 04/05/2020 
ingetrokken wordt op de eerstvolgende vergadering van  de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Aldus wordt voorgesteld om het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 4 mei 2020 
integraal in te trekken. 
 
Het is de bedoeling om zo vlug als mogelijk het dossier opnieuw voor te leggen voor de verwerving 
van een perceel grond in de Oudenburgweg, waarbij dan samengewerkt wordt met Licht en Liefde 
voor de ontsluiting van de site en het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de zone. 
 
Gaat over tot de stemming met eenparigheid van stemmen. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat over tot de formele intrekking van hiervoor aangehaalde 
beslissing dd. 04/05/2020 
 
Artikel 2: 
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de afdeling Binnenlands Bestuur. 
 
 
3 Financiën - OCMW Jabbeke - jaarrekening 2019 - ontwerp 
 
DEBAT 
 
Raadslid Reinhart Madoc stelt een vraag naar de kosten van de sociale dienst. Er is een stijging van 6,5% 
ten opzichte van 2018. Zijn er ook borgstellingen voor ouderen die opgevangen worden in een 
rusthuis? 
 
Schepen Paul Storme verwijst naar de betrokken materies: leefloon, steun in speciën (thuiszorgpremie, 
mantelzorgpremie en huursubsidie), steun in natura en de verschillende waarborgregelingen. Met 
betrekking tot de waarborgregeling voor senioren is er op vandaag het werk van de Vlaamse 
Zorgverzekering. Daardoor zijn er weinig dergelijke dossiers bij het OCMW. Minstens even belangrijk 
is de ondersteuning voor mensen die opgevangen worden in de thuisomgeving. 
 
Raadslid Geert Orbie verwijst naar de circa 250 cliënten van het OCMW. Gaat het daarbij om dezelfde 
mensen of is er geregeld instroom? 
 
Schepen Paul Storme antwoordt dat met sommige klanten een lang traject kan afgelegd worden. Soms 
kan men bij mensen die niet aan het traject voldoen de hulp stop zetten. Maar er is de geregelde 
instroom van OCMW-cliënteel, ongeveer een tiental gevallen per maand, waarvoor een passende 
begeleiding opgezet wordt. 
 
Raadslid Werner Coudyzer betreurt dat de financieel directeur niet aanwezig is ter zitting. Een 
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jaarrekening dient naast het financieel luik ook een onderdeel beleidsevaluatie te bevatten. Het zou 
voor de gemeenteraad interessant zijn om die beleidsevaluatie te kunnen maken. Het raadslid pleit er 
voor om een dergelijk beleidsrapport alsnog voor te leggen. 
 
Schepen Paul Storme verwijst naar de gemeenteraadscommissie waarbij zowel de jaarrekening van de 
gemeente en van het OCMW werden toegelicht door de financieel directeur en waarbij de resultaten 
zeer goed waren.  
 
Door de algemeen directeur wordt aangevuld dat de BBC2020 met de koppeling van de 
beleidsrapportering aan de financiële rapportering slechts van kracht is vanaf 1 januari 2020 en de 
inwerkingtreding van het beleidsplan 2020-2025. 
 
BEHANDELING 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en de 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(en latere wijzigingen); 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen); 
 
Gelet op Ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de 
beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 
 
Het ontwerp van de gemeentelijke rekeningen over het financieel boekjaar 2019 wordt voorgelegd. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1: 
De gemeentelijke jaarrekening over het dienstjaar 2019, omvattende de beleidsnota, de financiële nota 
en de samenvatting van de algemene rekeningen, wordt goedgekeurd met volgende cijfers: 
 
Exploitatiebudget:  €467.934,40 (€3.176.663,74 uitgaven - €3.644.598,14 inkomsten) 
Investeringsbudget:  € - 265.016,07  (€ 265.016,07 uitgaven - €0,00 - inkomsten) 
Andere: € -59.944,29  (€ 59.944,29 uitgaven - €0,00  inkomsten) 
 
Budgettair resultaat boekjaar  €142.974,04 
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar  €2.177.311,16 
Gecumuleerd resultaat  €2.320.285,20 
Resultaat op kasbasis  €2.320.285,20 
 
Financieel draagvlak  €497.311,8 
(=exploitatieontvangsten verminderd met exploitatie-uitgaven excl. nettokost van schulden 
(interesten)) 
Netto periodieke leningsuitgaven  €89.321,89 
(netto aflossing schulden + nettokost schulden) 
AUTOFINANCIERING  €407.990,11 
 
Artikel 2: 
De balans wordt per 31 december 2019 afgesloten als volgt: 
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- aan actiefzijde met een totaal van 6.649.319 euro, zijnde  euro 4.135.315 vaste activa en 2.514.003 
euro vlottende activa; 

- aan passiefzijde met een totaal van 6.649.319 euro, zijnde 5.423.065 euro eigen vermogen en 
1.226.253 euro schulden. 

 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 6 juli 2020. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland 
op maandag 5 oktober 2020. De vergadering wordt beëindigd om 20u38. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         C. Bourgois 
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