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Notulen OCMW-raad 4 april 2022 

  Aanwezig: 
     Voorzitter:  DHAESE Annemieke 
  Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, ACKE Joël, DEPRÉE Geert, POLLET 

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

Algemeen directeur: ACKE Gabriël 
  Verontschuldigd: COUDEVILLE Claudia, 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 7 maart 2022. 

2 Gezondheidsbeleid - ELZ WE40 - eerstelijnszone regio Beernem, Oostkamp, Zedelgem en 
Jabbeke - aanduiding nieuwe vertegenwoordiger 

-I- 
Wettelijke gronden: 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
- Het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen 

en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers 

in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden 
- Het besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende 

inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de 
regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders dat op 17 mei 2019 definitief 
werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering 

-II- 
Eerstelijnszones zijn opgericht om de lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter te doen samenwerken. Een 
eerstelijnszone is een geografisch afgebakend gebied, gevormd door 1 of meerdere gemeenten, die aangestuurd 
wordt door een zorgraad.  
Het doel is te komen tot een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk 
is voor iedereen. 
Jabbeke behoort tot ELZ WE40 waartoe ook de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem behoren. 
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Op 04 november 2019 nam de gemeenteraad Jabbeke kennis van de vorming van de Eerstelijnszone WE40 en 
de vertegenwoordigers werden aangeduid: schepen/BCSD voorzitter P. Storme en adjunct- algemeen directeur 
C. Vandewalle kregen de verantwoordelijkheid voor en namens het lokaal bestuur Jabbeke in ELZ WE40 te 
participeren aan de werking 

Op 01 juni 2022 gaat de adjunct-algemeendirecteur met pensioen zodat er aanleiding is om haar te vervangen in 
het bestuursorgaan van de eerstelijnszone. Voorgesteld wordt naast schepen/voorzitter P. Storme 
thuiszorgcoördinator Wendy Waty aan te duiden als 2e vertegenwoordiger voor Jabbeke. Haar expertise als 
thuiszorgcoördinator wordt als een meerwaarde gezien bij de deelname aan de werking eerstelijnszone. 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De OCMW-raad neemt kennis van de beëindiging mandaat adjunct-algemeendirecteur C. Vandewalle in het 
bestuursorgaan ELZ WE40 en geeft goedkeuring aan de aanduiding van thuiszorgcoördinator Wendy Waty  als 
2e vertegenwoordiger voor Jabbeke. 

3 Sociaal beleid - crisissituatie in Oekraïne - crisisopvangplaatsen Licht & Liefde - eenmalige dotatie 

-I- 
Door de Europese Raad is beslist dat wie wegvlucht uit Oekraïne automatisch een beschermde status krijgt in 
de EU. Oekraïners kunnen zich aldus in elke EU-lidstaat registreren om een jaar lang bescherming te krijgen. Die 
tijdelijke bescherming kan verlengd worden tot drie jaar. In België staat de dienst Vreemdelingenzaken in voor 
de registratie en is Fedasil gelast met de opvang. In eerste fase stuurt Fedasil de vluchtelingen zo veel mogelijk 
naar plekken waar verschillende gezinnen kunnen samenzitten. Collectieve opvang heeft ook het voordeel dat 
het toewijzen sneller vooruit gaat. Zo zijn sinds ruim twee weken 32 personen uit Oekraïne aan Huis 45 
toegewezen. Er is een capaciteitsmogelijkheid tot 60 personen. Bijkomende toewijs is te verwachten. 

-II- 
Er werd bespreking verleend aan de samenwerking tussen Licht en Liefde - Huis 45 - en het lokaal bestuur 
Jabbeke (gemeente & OCMW). Dit gaf aanleiding tot de volgende afsprakennota: 

“1. De OCMW-sociale dienst doet onderzoek naar toekenning leefloon zodra tijdelijk verblijfsstatuut in orde is: A-kaart, 
recht op onderwijs, werk, gezondheidszorg en sociale hulp. 

* Bij registratie krijgen de Oekraïense vluchtelingen een bewijs dat ze binnen moeten brengen bij de gemeente waar ze 
verblijven, in casu Jabbeke. Die brief geeft hen ook meteen recht op alle sociale rechten. Zo kunnen ze bij de OCMW-
diensten een uitkering vragen, ze hebben recht op medische verzorging e.a.. De eerste dagen is aan preregistratie gedaan. 
Om snel vooruit te gaan zijn van de Oekraïners die ons land binnengekomen zijn de persoonsgegevens genoteerd met de 
bedoeling die mensen dan op een later tijdstip uit te nodigen om alles te finaliseren. De mensen gehuisvest in Huis 45 zijn 
intussen naar Brussel uitgenodigd om hun dossier verder in orde te brengen. 

2. Huidige leefloonbedragen 
• 729,20 euro voor een samenwonende persoon 
• 1.093,80 euro voor een alleenstaande persoon 
• 1.478,22 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste 

3. Kost voor huisvesting  (inhouden aan de bron) 
Afhankelijk van het soort accommodatie wordt voorgesteld een vergoeding aan te rekenen die varieert van 10 tot 40 
procent van het leefloon. 
Dit geldt NIET voor het verblijf bij particulieren, maar wel wanneer opvang aangeboden wordt via sociale 
huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, ook wanneer de  huisvesting gerealiseerd wordt in collectieve 
opvangplaatsen, zoals Huis 45. 

De kost is verschillend naargelang  
� het soort woonst  
� de gezinssituatie 
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� de kosten voor energie, water of internet inbegrepen of niet 

Soort woonst ? 
Zelfstandige woning: 40% van het leefloon  
Kamer: 10% 
Een bed: 10% 

Concreet wordt afgesproken dat na onderzoek door de sociale dienst en bij beslissing tot toekenning leefloon, de 
huisvestingskost afgehouden wordt en doorgestort wordt naar Huis 45. De berekening van deze kost gebeurt zoals 
hiervoor. 
  
4. Er wordt geen gemeentelijke administratie georganiseerd in de collectieve voorziening zelf, maar wel in het gemeentehuis 
Jabbeke, Dorpsstraat 3. Dit heeft alles te maken met de digitale aansluitingen op het rijksregister / vreemdelingenregister, 
de vele formaliteiten, de noodzakelijke pasfoto’s, … 

5. De OCMW-sociale dienst organiseert wel bezoeken ter plaatse in Huis 45 en doet dit sinds aankomst Oekraïners in 
Huis 45 herhaaldelijk. 

6. Met het oog op de heen en weer verplaatsing naar het gemeentehuis wordt voorzien in één of meer 10-rittenkaarten. 

7. De meerderheid van de gehuisveste Oekraïners is niet gevaccineerd. Bij navraag blijkt hiervoor niet meteen motivatie 
te zijn. Er wordt gewerkt aan een motivatiecampagne om hen zoveel mogelijk aan te moedigen tot vaccinatie. (… SPOC 
- geneesheren) is reeds op de hoogte en kan desgevallend ingeschakeld worden voor medewerking hieraan. 

8. Huis 45 heeft intussen heel wat materiaal ontvangen van de buurt en zelfs verder zoals kledij, klein huishoudmateriaal, 
speelgoed, e.a. Ook andere inwoners uit Oekraïne die noodhuisvesting krijgen in onze gemeente, kunnen hierop beroep 
doen. Dit is reeds eerder toegezegd door adjunct-directeur L&L. 

9. Quid INVESTERINGSKOST gedaan door Huis 45 ? 
Het gemeentebestuur wenst te participeren in het geschikt maken van de noodopvang in Huis 45. Tot voor kort was dit 
een leegstaand gebouw sinds de verhuis van de oorspronkelijke bewoners naar de gebouwen aan de andere kant van de 
Oudenburgweg. Er is een serieuze inspanning gedaan om het gebouw weer woonklaar te maken. Naast de 32 personen 
die er op vandaag opgevangen worden, is er capaciteit tot 60 personen. 
De investeringskost voor het behoorlijk huisvesten wordt geraamd op €30.000. Er wordt hiervoor beroep gedaan op private 
sponsoring, maar dit zal niet volstaan. Ook zijn tal van kosten nog niet gekend. 
Het voorstel wordt gedaan om éénmalig tussen te komen voor de helft van de investeringskost., zijnde een dotatie van 
€15.000.” 

Dit samenwerkingsvoorstel wordt aldus voorgelegd ter kennis aan de OCMW-raad. Voor het onderdeel 
‘bijzondere dotatie’ wordt een beslissing gevraagd. 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
De OCMW-raad verleent goedkeuring aan de gedane voorstellen tot samenwerking met Huis 45 teneinde de 
opvang van de mensen uit Oekraïne goed te laten verlopen. 

Artikel 2: 
Er wordt eveneens goedkeuring gegeven aan een éénmalige dotatie door de gemeente ten bedrage van €15.000, 
zijnde de helft van de totale geraamde investeringskost voor het geschikt maken van de noodopvang in Huis 45. 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 7 maart 2022. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland op maandag 
16 mei 2022. De vergadering wordt beëindigd om 21u10. 

De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.          A. Dhaese 


