
Notulen OCMW-raad 9 november 2020 
 
 
   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, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

In toepassing van het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 
(https://www.jabbeke.be/Details.aspx?detail=29625) wordt de vergadering op digitale wijze gehouden 
via de toepassing MS Teams en met live-streaming. Voor de weergave van het debat kan verwezen 
worden naar het digitale verslag onder http://www.jabbeke.be/bestanden/gr09112020.mp4 
 
De zitting vangt aan vanaf 23u10. 
 
 
1 Goedkeuring verslag vorige zitting 
 
De OCMW-raad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 5 oktober 
2020. 
 
 
2 OCMW - Sociale dienst - Covid-19 - Besluit van de Vlaamse Regering - 
steunmaatregelen voor kwetsbare gezinnen 
 
-I- 
Naast de Covid-19 premies die via de POD aan het OCMW worden toegekend, heeft de Vlaamse 
Regering eveneens twee steunmaatregelen goedgekeurd. 
 
Deze steunmaatregelen worden toegekend aan de lokale besturen.  

De eerste premie t.b.v. 16.676,29 euro zou in de loop van de maand juli reeds aan de gemeente zijn 
uitbetaald en dient voor de versterking van het lokale sociale beleid en lokale armoedebestrijding. 
De tweede premie t.b.v. 17.602,76 euro dient door het lokaal bestuur zelf aangevraagd te worden 
vóór 30 september 2020. 

 
Deze financiële aanmoediging dient om de koopkracht te verhogen en de lokale economie te 
versterken, bijvoorbeeld door het uitreiken van aankoopbonnen bij lokale handelaars. 
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-II- 
Ten gronde: 
 
1°) De eerste 15 miljoen euro wordt als algemene financiering toegekend, voor een derde verdeeld 
op basis van het aantal inwoners van de gemeente en voor twee derden op basis van de sociale 
maatstaven die ook gebruikt worden voor de verdeling van het gemeentefonds.  
Deze middelen zullen in de eerste helft van juli worden uitbetaald.  
In de loop van de maand juli werd een bedrag van 16.676,29 euro aan de gemeente Jabbeke uitbetaald 
dat dient voor de versterking van het lokale sociale beleid, m.a.w. voor lokale armoedebestrijding ten 
gevolge van de Covid19-pandemie. 
Hiermee kunnen projecten uitgebreid of uitgerold worden die gericht zijn op kwetsbare huishoudens. 
Steden en gemeenten kunnen hier op verschillende manieren mee aan de slag gaan. Zo kunnen 
initiatieven gericht zijn op (bijkomende) financiële ondersteuning, maar evengoed ook op een 
versterking van de trajectbegeleiding op maat. Daarbij kan uiteraard op zoek gegaan worden naar 
samenwerking met andere lokale partners zoals armoedeorganisaties. 
De besteding van deze gelden kan over een langere termijn gespreid worden (tot einde legislatuur). 
 
Er wordt momenteel gedacht aan een tweetal interessante projecten die verder wel nog concreet 
dienen uitgewerkt te worden, met name: 
 
-I- De ten laste name van de kosten voor psychologische dienstverlening in het kader van mogelijke 
gevolgen van de corona-crisis (eenzaamheid, angsten, relatieproblemen, gezins- en 
opvoedingsproblemen, ….). Deze subsidie mag niet aangewend worden om een loon uit te betalen 
(bijvoorbeeld voor een zitdag van een psycholoog). Er kan een overeenkomst uitgewerkt worden met 
een aantal erkende psychologen in de gemeente of dichte omstreken waar mensen naartoe kunnen 
verwezen worden en waarvoor de consultaties geheel of gedeeltelijk ten laste kunnen genomen 
worden. Dit project kan eventueel uitgerold worden in samenwerking met de gemeenten van de ELZ-
zone waartoe Jabbeke behoort. 
 
-II- De ten laste name van de kosten voor deelname aan of aansluiting bij (binnen de gemeente Jabbeke) 
een vereniging, jeugdbeweging, sportclub, muziekschool, tekenacademie, kinderkampjes, …. van 
kansarme kinderen van de gemeente. 
Lidgelden, aankoop benodigdheden (voor bijvoorbeeld tekenlessen), uniform van een jeugdbeweging, 
voetbalschoenen voor een sportclub, …kosten toch heel wat geld en bij armoede zijn het vaak de 
eerste kosten waarop wordt bespaard. Een aantal kinderen wordt hierdoor uitgesloten van deze 
activiteiten. Via scholen, Huis van het Kind, Kind en Gezin, …. zouden mogelijke begunstigden 
‘opgespoord’ worden. Reeds gekende OCMW-cliënten kunnen hiervoor gebruik maken van de 
(beperkte) subsidie participatiecheque. Het is de bedoeling om ons te richten op een nog ongekend 
publiek, de verdoken kinderarmoede. 
 
2°)De Vlaamse Regering stelt eenzelfde bedrag ter beschikking van de lokale besturen voor een 
consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens.  
Voor de gemeente Jabbeke werd het bedrag vastgesteld op € 17.602,76 
Lokale besturen kunnen hun aanvraag indienen bij ABB. ABB betaalt de eerste schijf van 90% van de 
subsidie uit op uiterlijk 31 december 2020. 
 
Met deze financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering: 

de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies 
leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden; 
de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale 
impuls versterken. 
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Besturen kunnen via een trekkingsrecht hun deel van dit budget aanvragen en aanwenden om daarmee 
lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen tijdelijk 
financieel te ondersteun.  
Aan steden en gemeenten om ook hier weer op maat van hun specifieke noden de contouren van de 
kwetsbare doelgroepen, de wijze van toekenning en de waarde van de bonnen vastleggen. 
Op 10 juli 2020 besliste de Vlaamse Regering over de voorwaarden en de procedure om deze subsidie 
aan te vragen. https://armoede.vlaanderen.be/maatregelen-voor-kwetsbare-gezinnen-het-kader-van-
covid-19.  
 
In overleg met AAD en FD wordt voorgesteld om deze subsidie aan te wenden voor uitbreiding van 
de reeds bestaande sociale acties die jaarlijks georganiseerd worden door de sociale dienst OCMW 
Jabbeke, zoals de toekenning van een Sinterklaascheques, kerst- en eindejaarsacties, zonne-actie, 
paasfeestje, e.d. waaronder eveneens de uitbreiding van de maatregel in het kader van de sociale en 
culturele participatie, de zogenaamde P-cheque, waarnaar verwezen wordt in het jaarverslag van de 
bestaande sociale acties van de sociale dienst. 
Tot de doelgroep behoren cliënten van het OCMW, zoals cliënten leefloon, cliënten budgetbeheer 
met een negatief budgetplan, cliënten maandelijkse steun waar een structureel tekort heerst, cliënten 
opgenomen in collectieve schuldbemiddeling, … 
 
De toegekende aankoopbonnen dienen te worden besteed bij de lokale handelaren / horeca. In eerste 
instantie wensen wij de lokale handelaren, die tijdens de lockdown hun deuren dienden te sluiten, aan 
te schrijven met de vraag of zij aan dit project wensen deel te nemen. 
Hiermee hopen we de getroffen lokale handelaars en ondernemers enerzijds een extra duwtje in de 
rug te geven en anderzijds inwoners de lokale handelaars te laten herontdekken. 
 
De geldigheid van de aankoopbonnen bedraagt zes (6) maanden. De aankoopbonnen dienen door de 
lokale handelaars effectief bij het bestuur ingewisseld te worden tussen 1 juni 2020 en 31 december 
2021 om voor subsidiëring in aanmerking te komen. 
 
De besteding van dit consumptiebudget is gebonden aan strikte voorwaarden, dient door de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd te worden, en met het daartoe ontworpen aanvraagformulier 
ingediend te worden bij het ABB. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1: 
De Raad neemt kennis van de toegekende subsidies van de Vlaamse Regering aan de gemeente Jabbeke. 
Er wordt goedkeuring verleend om een aanvraagformulier in te dienen voor de toekenning van een 
consumptiebudget t.b.v. € 17.602,76, 
 
Artikel 2: 
Na goedkeuring van deze aanvraag door de Vlaamse Regering worden hiermee aankoopbonnen 
voorzien voor de meest kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen in het kader van 
de bestaande sociale acties van de sociale dienst, waaronder eveneens de uitbreiding van de maatregel 
in het kader van de sociale en culturele participatie, de zogenaamde P-cheque, waarnaar verwezen 
wordt in het jaarverslag van de sociale acties en waarvan het reglement reeds in maart 2011 door de 
Raad werd goedgekeurd. 
 
Artikel 3: 
Deze aankoopbonnen dienen besteed te worden bij de lokale handelaren/horeca, die tijdens de 
lockdown hun deuren dienden te sluiten. 
 
Artikel 4: 
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De geldigheid van de aankoopbonnen bedraagt zes (6) maanden. De aankoopbonnen dienen door de 
lokale handelaars effectief bij het bestuur ingewisseld te worden tussen 1 juni 2020 en 31 december 
2021 om voor subsidiëring in aanmerking te komen. 
 
Artikel 5: 
De Raad neemt kennis van de toegekende subsidie t.b.v. € 16.676,29 voor lokaal sociaal beleid en de 
voorgestelde projecten. 
De besteding van deze subsidie en de uitwerking van deze projecten dient nog verder uitgewerkt te 
worden. 
 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 5 oktober 2020. De volgende OCMW-raadszitting wordt 
gepland op maandag 14 december 2020. De vergadering wordt beëindigd om 23u30. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         C. Bourgois 
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