
Ontwerp notulen gemeenteraad 11 mei 2015 – pagina 1 
 

Ontwerp notulen gemeenteraad 11 mei 2015 
 
   Aanwezig: 
    Voorzitter:  VANDEN BUSSCHE Paul 
 Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, 

MONTEYNE Jacques, VANHAVERBEKE Heidi, 
BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE Claudia,  
DEREEPER Franky, DEPRÉE Geert, POLLET Jan, 
LOUIS Isabelle, LOYSON Siska, D'HOEDT Annie, 
SLABBINCK Luc, CASTELEYN Frank, ORBIE 
Geert, VERMAUT Han, DAENEKINDT Caroline, 
HENDRICKX Nadia, SABBE Cindy, TALLOEN Jan 

Gemeentesecretaris: ACKE Gabriël 
Verontschuldigd: ACKE Joël, DHAESE Annemieke, 
 
 

1 Goedkeuring verslag vorige zittingen 
 
Openbare zitting 
 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 2 maart 
2015. 
 
 
2 Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - centrum Varsenare - uitbreiden zone-30 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968; 
 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen 
gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door 
de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008; 
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Gelet op het voorstel van de dienst gemeentewerken voor uitbreiding van de zone 30 in Varsenare 
centrum met de wijk Hagebos; 
 
Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 12 februari 2015; 
 
Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke 
wegen en plaatsen; 
 
Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Zone 30 wordt ingericht op navolgende plaatsen: 
 
Wordt weggelaten: 
- in de Oude Dorpsweg vanaf huisnummer 40 tot de Koning Albertstraat 
- in de Oudenburgweg, vanaf de Schoolstraat, Kapelrie en Uytdreve-Bunderhoek en 

Westernieuwweg 
- in de Westernieuwweg, vanaf de Schoolstraat en de Oude  Dorpsweg 
 
En vervangen door:  
In de zone afgebakend door:  
- Oude Dorpsweg ter hoogte van de woning nr. 40 
- Oude Dorpsweg ter hoogte van het kruispunt met de Zandstraat, kruispunt inbegrepen 
- Oude Dorpsweg ter hoogte van het kruispunt met de Koning Albertstraat, kruispunt inbegrepen 
- Oudenburgweg ter hoogte van het kruispunt met de Kapelrie, kruispunt inbegrepen 
- Stuiverstraat ter hoogte van het kruispunt met de Oudenburgweg 
- Hagebos ter hoogte van het kruispunt met de Legeweg 
- Zijstraat van de Legeweg ter hoogte van de huisnummers 28 en 30 
- Reigerzele ter hoogte van het kruispunt met de Legeweg 
- Westernieuwweg ter hoogte van het kruispunt met de Schoolstraat, kruispunt inbegrepen 
- In de Hof van Straeten ter hoogte van het wandelpad naar de Bakeroothoek, wandelpad inbegrepen. 
 
Dit wordt aangeduid door de verkeersborden F4a en F4b. 
 
Artikel 2:  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
 
 
3 Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - centrum Zerkegem - uitbreiden zone-30 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968; 
 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen 
gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door 
de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008; 
 
Gelet op het voorstel van de dienst gemeentewerken voor uitbreiding van de zone 30 in Zerkegem 
centrum met de wijk Willemijnenweg; 
 
Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 12 februari 2015; 
 
Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke 
wegen en plaatsen; 
 
Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Een zone 30 wordt ingericht op navolgende plaatsen: 
 
Wordt weggelaten: 
- in de Mosselstraat vanaf het kruispunt met de Paradijsweg tot aan de Vedastusstraat 
- in de Vedastusstraat vanaf het kruispunt met de Bekegemstraat tot aan de Sarkoheemstraat 
- in de Sarkoheemstraat vanaf het kruispunt met de Snellegemstraat tot aan de Vedastusstraat 
 
En vervangen door:  
In de zone afgebakend door:  
- Vedastusstraat ter hoogte van de woning nr. 88 
- Krakeelstraat ter hoogte van woning nr. 1C 
- Jabbekestraat ter hoogte van woning nr. 7 
- Snellegemstraat ter hoogte van woning nr.36 
- Mosselstraat ter hoogte van het kruispunt van de Paradijsweg 
- Bekegemstraat ter hoogte van woning nr. 1 
 
Dit wordt aangeduid door de verkeersborden F4a en F4b. 
 
Artikel 2:  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
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4 Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Eernegemweg/Kerkeweg - uitbreiden zone-
30 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968; 
 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen 
gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door 
de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008; 
 
Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 16 oktober 2015; 
 
Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke 
wegen en plaatsen; 
 
Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Zone 30 wordt ingericht op navolgende plaatsen: 
 
Wordt weggelaten: 
in de gedeelten van de Eernegemweg vanaf de bushalte, Kerkeweg juist voor de bocht aan nr. 5, 
Bosweg vanaf nr. 3 en de Oostmoerstraat juist voorbij kruispunt met de Zuidmoere, omvattende de 
volledige omgeving van het kerkplein en de school 
 
En vervangen door:  
In de zone afgebakend door:  
- Eernegemweg ter hoogte van de woning nr. 17 
- Kerkeweg ter hoogte van de woning nr. 5 
- Bosweg ter hoogte van de woning nr. 3 
- Oostmoerstraat ter hoogte van het kruispunt met de Zuidmoere, kruispunt inbegrepen 
- Zuidmoere ter hoogte van het kruispunt met de Westmoere, kruispunt inbegrepen. 
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Dit wordt aangeduid door de verkeersborden F4a en F4b. 
 
Artikel 2:  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
 
 
5 Intergemeentelijke samenwerking - WVI - algemene vergadering - donderdag 28 mei 2015 - 
goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
A. RAADSBESLUIT m.b.t. AGENDA VAN JAARVERGADERING 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
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. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van WVI 
die bijeengeroepen wordt op donderdag 28 mei 2015 per aangetekend schrijven van 23 maart 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het artikel 79 § 2, 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001 waarin onder meer bepaald wordt dat het artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk 
van toepassing is op bestaande intercommunale verenigingen, en dus ook op WVI.; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLIST 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze algemene vergadering en de daarbij horende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 17-12-2014 
2. Verslag van de raad van bestuur 
3. Verslag van de commissaris 
4. Jaarrekeningen 2014 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
6. Kennisneming ontslag van de heer Marc Debie in de raad van bestuur 
7. Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités: de heer John Van Hollebeke (Tielt), de 

heer Patrick De Klerck (Blankenberge) 
8. Benoeming 2 bestuurders aandelen A: de heer Wouter Marchand (Lichtervelde), de heer John Van 

Hollebeke (Tielt) 
9. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem 

in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
10. Mededelingen. 
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Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de jaarvergadering van WVI van 28 
mei 2015 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
in verband met de te behandelen agendapunten; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
intercommunale WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge. 
 
 
b. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
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. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van WVI 
die bijeengeroepen wordt op donderdag 28 mei 2015 per aangetekend schrijven van 23 maart 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het artikel 79 § 2, 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001 waarin onder meer bepaald wordt dat het artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk 
van toepassing is op bestaande intercommunale verenigingen, en dus ook op WVI; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLIST 
 
Artikel 1 
Raadslid Claudia Coudeville aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan 
de jaarvergadering van WVI. op 28 mei 2014; 
 
Artikel 2 
Annie Vermeire-D’hoedt aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel 
te nemen aan de jaarvergadering van WVI. op 28 mei 2014; 
 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de het secretariaat van de 
intercommunale WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge. 
 
 
6 Intergemeentelijke samenwerking - INFRAX - algemene vergadering - dinsdag 2 juni 2015 - 
goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
DEBAT 
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Raadslid Geert Orbie merkt op dat er in het verleden kleine zelfstandigen geweest zijn die aan fiscale 
optimalisatie deden en die nadien geviseerd werden. Men moet hier dus wel consequent zijn. Dit is 
eveneens een fiscale optimalisatie in het voordeel van de gemeente maar in het nadeel van de 
Belgische staat. 
 
Raadslid Claudia Coudeville antwoordt hierop dat dit volgens haar geen fiscale optimalisatie betreft 
maar dat dit een dividendenuitkering van bestaande reserves is. De uitbetaling van dit dividend wordt 
echter gespreid over 5 jaar om de cashpositie van Infrax niet te veel te bezwaren. Op deze manier weet 
de gemeente ook wat ze de komende 5 jaar als inkomsten kan verwachten. Het is mogelijk dat gezien 
Infrax vanaf inkomstenjaar 2015 aan vennootschapsbelasting is onderworpen, zij minder dividenden 
zal kunnen uitkeren gezien zij door het moeten betalen van vennootschapsbelastingen, zij minder 
reserves zal kunnen aanleggen. 
 
BEHANDELING 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
Infrax West; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
de benoemingsprocedure en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald 
voor elke algemene vergadering; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad bij elke algemene vergadering zijn standpunt moet bepalen over de 
agendapunten en een afgevaardigde en plaatsvervanger dient te mandateren; 
 
Gelet op artikel 33 van de statuten van Infrax West; 
 
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 24 maart 2015 met de agenda van de algemene 
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax West van 2 juni 2015 die 
volgende agendapunten bevat: 
 
1 Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2014  
2 Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2014 
3 Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2014 en de winstverdeling 
 - beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend 
 - beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend 
4 Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2014 
 Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun activiteiten op 2 

juni 2015 
5 Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht gedurende 

2014 
6 Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant  
7 Vervanging bestuurder met raadgevende stem (mededeling) 
8 Voordracht Infrax West als aardgasdistributienetbeheerder / bekrachtiging 
9 Huldiging van personeelsleden 
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BESLUIT  
 
Artikel 1: 
De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax West van 2 juni 2015, zoals opgenomen in 
de uitnodiging van 25 maart 2015, worden op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota 
goedgekeurd, met dien verstande dat het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van 
een tweede dividend” voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna 
uiteengezet. 
 
Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” heeft 
betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van EUR 
23 874 982,68 alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die ontstaat 
ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 25 maart 2015 (het Tweede Dividend). 
 
Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geldt de 
goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering van 
Infrax West voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot dit 
agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Infrax West (inclusief de 
aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een 
negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt met 
het Tweede Dividend met dien verstande dat het loutere niet nemen van een beslissing niet beschouwd 
kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig de 
bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan worden beschouwd. 
 
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax West voorafgaand aan de algemene 
vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt 
“Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geacht niet door de gemeente 
te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem uit te brengen 
met betrekking tot dit agendapunt op de algemene vergadering. 
 
Artikel 2: 
Voor de algemene vergadering van Infrax West van 2 juni 2015 wordt aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger Joël Acke, Oudenburgweg 50 te 8490 Jabbeke en als plaatsvervanger Annie 
Vermeire-D’hoedt, Fazantendreef 4 te 8490 Jabbeke. 
 
Artikel 3: 
Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende volmachtdrager 
wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 2 juni 2015 te handelen en te beslissen 
conform de beslissingen van deze gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 
Infrax West, ter attentie van de heer Luc Creytens. 
 
 
7 Intergemeentelijke samenwerking - INFRAX - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 
2 juni 2015 - goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen, 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor de energievoorziening aangesloten is bij de intercommunale 
Infrax West; 
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Gelet op het feit dat de gemeente bij aangetekende brief van 26 februari 2015 werd opgeroepen deel te 
nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 2 juni 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeentevennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering ; 
 
Gelet tevens op het artikel 79, §2 van genoemd decreet waarin bepaald wordt dat onder meer het 
artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk van toepassing is op bestaande intercommunale 
verenigingen, en dus ook op Infrax: 
 
Agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband Infrax West van 2 juni 2015 met volgende agendapunten: 
1 Statutenwijziging 
 - Artikel 54: diverse bepalingen. 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan de voorliggende agenda, zoals zal voorgelegd worden aan de 
buitengewone algemene vergadering van 2 juni 2015. 
 
Artikel 2: 
Dhr. Joël Acke, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en mevr. Annie Vermeire-
D’hoedt, gemeenteraadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te 
nemen aan de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van Infrax-West op 2 juni 2015, 
met opdracht om hun standpunt af te stemmen op de beslissing genomen in dit raadsbesluit; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing. Er wordt kennis van gegeven aan de intercommunale Infrax-West, p/a Noordlaan 9, 8820 
Torhout, en dit in twee originele exemplaren. 
 
 
8 Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO - algemene vergadering - maandag 22 juni 2015 - 
goedkeuring agenda 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de 
opdrachthoudende vereniging IMEWO, Intercommunale Maatschappij voor de energievoorziening in 
West- en Oost-Vlaanderen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 9 april 2015 wordt opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IMEWO die op 22 juni 2015 
plaats heeft in het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76 te 8450 Bredene; 
 
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 
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Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 
gewijzigd op 18 januari 2013; 
 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de 
algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers dient vast te stellen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering 
van de opdrachthoudende vereniging IMEWO dd. 22 juni 2015: 
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 

de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014 
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder voor VREG 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IMEWO op 22 juni 2015, op te dragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inake de 
agendapunten, cf. artikel 1: 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging IMEWO, ter 
attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be.  
 
 
9 Intergemeentelijke samenwerking - FINIWO - algemene vergadering - maandag 22 juni 2015 - 
goedkeuring agenda 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen, 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de deelname van de gemeente aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
‘Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot 
FINIWO; 
 
Gelet op de oproep aan de gemeente deel te nemen aan de algemene vergadering van FINIWO die 
bijeengeroepen wordt op 22 juni 2015 per aangetekend schrijven van 31 maart 2015; 
 
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene 
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vergadering bepaalt; 
 
Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een getrouwe weergave is van de activiteiten die 
FINIWO in 2014 heeft ontwikkeld; 
 
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt over zijn 
controlewerkzaamheden; 
 
Overwegende dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële situatie van FINIWO 
voor het boekjaar 2014 en dat de resultatenverdeling is opgemaakt conform de statutaire bepalingen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan 
de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van FINIWO 
van 22 juni 2015, zijnde: 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014 
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2014 
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling 2014 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van FINIWO 
van 22 juni 2015 (Georges Lievens) op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
 
 
10 Intergemeentelijke samenwerking - FINIWO - kapitaalverhoging van Publi-T 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FINIWO; 
 
Gelet op het feit dat FINIWO op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van 
Publi-T; 
 
Gelet op de aangetekende brief van 31 maart 2015 van FINIWO; 
 
Overwegende de motiveringsnota van FINIWO met daarin vervat een positief advies om de 
kapitaalverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel het 
vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de 
bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
FINIWO te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te 
onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van 63.057,16 euro. 

GEMEENTERAAD



Ontwerp notulen gemeenteraad 11 mei 2015 – pagina 12 
 

 
Artikel 2: 
FINIWO opdracht te geven van dit proportioneel toegewezen bedrag 44.297,40 euro te financieren 
door de aanwending van beschikbare middelen op de rekening-courant ter financiering van een 
kapitaalverhoging FINIWO “F8”. 
 
Artikel 3: 
FINIWO te verzoeken voor rekening van de gemeente een banklening aan te gaan voor het saldo van 
18.759,76 euro en zich voor dat bedrag onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen tegenover 
de financiële instelling die na een aanbestedingsprocedure door de raad van bestuur van FINIWO 
wordt gekozen als kredietverstrekker. 
 
Artikel 4: 
De gemeente stelt vast dat FINIWO over 113.987,26 euro uitstaande en niet-opgevraagde waarborgen 
beschikt die in 2011 zijn toegekend met oog op de aanwending van een thesaurieprogramma van KBC 
Bank ter financiering van de investeringen in projecten voor energieopwekking door middel van 
hernieuwbare energie (de zogenaamde “F1” projecten). 
 
De raad beslist van deze waarborgen 18.759,76 euro te herkwalificeren als een onherroepelijke en 
onvoorwaardelijke waarborg tegenover de financiële instelling die na ene aanbestedingsprocedure 
door de raad van bestuur van FINIWO wordt gekozen als kredietverstrekker en dat met oog op het 
gebruik van een lange termijn banklening ter financiering van een kapitaalverhoging van Publi-T. 
 
 
11 Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - algemene vergadering - woensdag 24 juni 2015 - 
goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
A. RAADSBESLUIT m.b.t. AGENDA VAN ALGEMENE VERGADERING EN BIJZONDERE 
ALGEMENE VERGADERING 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering en -
verwerking in Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van 
IVBO die bijeengeroepen wordt op woensdag 24 juni 2014 per aangetekend schrijven van 8 april 
2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het artikel 79 § 2, 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001 waarin onder meer bepaald wordt dat het artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk 
van toepassing is op bestaande intercommunale verenigingen, en dus ook op IVBO.; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 
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Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze bijzondere algemene vergadering en de daarbij 
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1. Samenstellen van het bureau 
2. Statutenwijziging – wijziging art. 52 en toevoeging art. 52bis 
3. Aanpassing van het geplaatst kapitaal ingevolge uittreding WVI 
4. Vaststelling na voornoemde besluiten van het huidige kapitaal en aandelen C. 
 
Artikel 2: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze algemene vergadering en daarbij horende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1. Samenstelling van het bureau 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering – goedkeuring 
3. Verslag van de commissaris-revisor – kennisname 
4. Goedkeuren jaarrekening 2014, werkingsbijdrage deelnemers, alsmede voorstel van 

resultaatverwerking volgens artikel 52 en 52bis van de statuten 
5. Kwijting aan bestuurders 
6. Kwijting aan de commissaris-revisor 
7. Ontslag en benoeming van bestuurders 
8. Ontslag en benoeming van een bestuurder met raadgevende stem – kennisname 
9. Varia. 
 
Artikel 3: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de jaarvergadering van IVBO van 24 
juni 2015 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
in verband met de te behandelen agendapunten; 
 
Artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
intercommunale IVBO, Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge. 
 
 
B. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering en -
verwerking in Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van IVBO 
die bijeengeroepen wordt op woensdag 24 juni 2015 per aangetekend schrijven van 8 april 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het artikel 79 § 2, 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001 waarin onder meer bepaald wordt dat het artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk 
van toepassing is op bestaande intercommunale verenigingen, en dus ook op IVBO; 
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Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De heer Joël Acke aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de 
jaarvergadering van IVBO. op 24 juni 2015; 
 
Artikel 2: 
Mevrouw Annie Vermeire - D'hoedt aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 
gemeente om deel te nemen aan de jaarvergadering van IVBO 24 juni 2015; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de het secretariaat van de 
intercommunale IVBO, Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge. 
 
 
12 Intergemeentelijke samenwerking - IMWV - algemene vergadering - woensdag 24 juni 2015 - 
goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging ‘Intercommunale 
Maatschappij voor Watervoorziening’, afgekort tot IMWV; 
 
Gele top het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 24 april 2015 wordt opgeroepen deel 
te nemen aan de jaarvergadering van IMWV op 24 juni 2015; 
 
Gelet dat deze jaarvergadering bijeenkomt met als agenda: 
1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2014 
 b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2014 
 c. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2014 
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
6. Statutaire benoemingen – Raad van Bestuur 
7. Varia en mededelingen. 
 
Gelet op het artikel 44, 1e alinea van het decreet van 06 juli 2001 houdende de ‘Intergemeentelijke 
Samenwerking’, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers voor een 
Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te 
wijzen uit de leden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het 
decreet van 06 juli 2001 waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordigers voor de Algemene 
Vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld 
worden door de gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de statuten van IMWV; 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het mandaat van mevrouw Nadia Hendrickx, volmachtdrager van de gemeente, als effectieve 
vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van IMWV op 24 juni 2015, vast te stellen; 
 
Artikel 2: 
Het mandaat van de heer Georges Lievens, volmachtdrager van de gemeente, als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor het geval de effectieve volmachtdrager verhinderd is om deel te nemen aan de 
jaarvergadering van IMWV op 24 juni 2015, vast te stellen; 
 
Artikel 3: 
Kennis te nemen van de agenda, de punten en de toelichting en aan de vertegenwoordiger van de 
gemeente opdracht te geven het standpunt van de gemeente op de jaarvergadering van IMWV op 24 
juni 2015 te vertolken;  
 
Artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en onder 
meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van IMWV p/a Farys/TMVW, Stropstraat 1 te 
9000 Gent. 
 
 
13 Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - buitengewone algemene vergadering - maandag 
29 juni 2015 - statutenwijziging 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 06 juli 
2001 ; 
 
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW ; 
 
Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de gemeente werd overgemaakt met 
brief van 31 maart 2015 ; 
 
Gelet de toelichting door de Raad van Bestuur van TMVW m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage 
aan onderhavig besluit wordt gevoegd. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening, in het kort TMVW, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp goed te keuren. 
 
Artikel 2: 
Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger deze wijzigingen op de Buitengewone Algemene 
Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. 
 
Artikel 3: 
Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan TMVW. 
 
 

GEMEENTERAAD



Ontwerp notulen gemeenteraad 11 mei 2015 – pagina 16 
 

14 Reglementering - jeugdwerkbeleid - jeugdwerksubsidiereglement - aanpassing 
 
DEBAT 
 
Raadslid Geert Orbie vraagt of het ledenaantal bepalend is voor het berekenen van de subsidie. Wordt 
er rekening gehouden met de leden afkomstig van Jabbeke of worden de leden van buiten Jabbeke 
meegeteld? 
 
Door schepen Isabelle Louis wordt geantwoord dat deze opmerking terecht is. Nu worden alle leden 
meegeteld voor het berekenen van de subsidie. Dit zou in de toekomst verfijnd moeten worden. 
 
Door de burgemeester wordt aangevuld dat het evident is dat het aantal leden van verenigingen die 
hun activiteiten hebben in het centrum van Groot Jabbeke meer Jabbeekse leden hebben. Wanneer er 
verenigingen zijn die hun werking meer aan de rand van de gemeente hebben, zijn er automatisch 
meer leden van buiten Jabbeke. 
 
Door raadslid Geert Orbie wordt voorgesteld om dit reglement toe te passen en te evalueren naar 
volgend jaar toe. 
 
BEHANDELING 
 
Bij de berekening van de subsidies bleek dat er voor het werkingsjaar 2013-2014 een grotere kloof 
was ontstaan tussen de jeugd- en jongerenverenigingen (A) en de muzische- en creatieve verenigingen 
(B).  
 
Het huidige subsidiereglement werd in 2010 opgesteld en aangenomen door de jeugdraad.  
 
Een evaluatie en bijsturing in samenspraak met de jeugdraad en de jeugd- en jongerenverenigingen 
dringt zich op.  
 
Na toetsing bij de verschillende jeugd- en jongerenverenigingen in de jeugdraad van 17 januari 2015 
werden alle op- of aanmerkingen gebundeld en verwerkt in een nieuw puntensysteem binnen het 
subsidiereglement jeugdwerkinitiatieven.  
 
Er is het positief advies van de jeugdraad van 28 maart 2015. 
 
De wijzigingen in het puntensysteem ten aanzien van het subsidiereglement jeugdwerkinitiatieven 
(2010) – goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 juni 2010 – naar het nieuwe voorstelreglement 
(2015): 
 
1. Het leidingkader. 
- De basistoelage van 125 euro (2010) wordt gewijzigd naar 10% van het globaal subsidiebedrag 

(2015). 
- De toekenning van punten aan een gevormde leid(st)er of gelijkgestelde à rato van 10 punten 

(2010) wordt gewijzigd naar een leid(st)er met attest van animator, hoofdanimator of instructeur à 
rato van 20 punten (2015).  

- De toekenning van punten aan een leid(st)er zonder attest of gelijkstelling à rato van 5 punten 
(2010) wordt gewijzigd naar een leid(st)er zonder attest (ook gelijkgestelden) à rato van 5 punten 
(2015).  

- Aanvullend worden bij het leidingkader twee nieuwe criteria ingevoerd: een volwassen begeleiding 
à rato van 20 punten en aanvullende vorming met attest (in functie van de werking) à rato van 5 
punten. 
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2. Leden. 
De toekenning van punten per aangesloten lid à rato van 1 punt (2010) wordt gewijzigd naar per 
aangesloten lid à rato van 5 punten (2015). 
 
3. Activiteitenkalender. 
- De toekenning van punten aan een activiteit per halve dag of avondactiviteit (min. 3 uur) à rato van 

4 punten (2010) wordt gewijzigd naar een activiteit per halve dag of avondactiviteit (min. 3 uur) à 
rato van 5 punten (2015).  

- De toekenning van punten aan een per repetitie (min. 1 uur) à rato van 4 punten (2010) wordt 
gewijzigd naar een per repetitie (min. 1 uur) à rato van 5 punten (2015). Dit geldt enkel voor 
Jeugdmuziekatelier en Jong Sint-Cecilia.  

- De toekenning van punten aan een per volledige dagactiviteit (min. 6 uur) à rato van 7 punten 
(2010) wordt gewijzigd naar een per volledige dagactiviteit (min. 6 uur) à rato van 10 punten 
(2015).  

- De toekenning van punten aan een per optreden of buitengewone activiteit met open karakter (min. 
1 uur) à rato van 7 punten (2010) wordt gewijzigd naar een per optreden of buitengewone activiteit 
met open karakter (min. 1 uur) à rato van 5 punten (2015). Dit geldt enkel voor Jeugdmuziekatelier 
en Jong Sint-Cecilia.  

- Aanvullend worden bij de activiteitenkalender een nieuw criterium ingevoerd: het puntenaantal 
voor activiteiten wordt geplafonneerd op maximaal 1000 punten. 

 
4. Vorming. 
- De toekenning van punten per deelname aan vorming voor jeugdwerkers gedurende het betreffende 

werkingsjaar (min. 2 uur) à rato van 5 punten (2010) wordt gewijzigd naar per deelname aan 
vorming voor jeugdwerkers gedurende het betreffende werkingsjaar, gestaafd door een 
deelnameattest à rato van 20 punten (2015).  

 
5. Tijdschrift/jeugdwerkinitiatievenberichtgeving 
De toekenning van punten voor de uitgave van een door de vereniging zelf uitgegeven tijdschrift (min. 
5 pagina’s) dat minstens drie maal per jaar verschijnt en aan alle leden wordt bezorgd à rato van 20 
punten (2010) wordt gewijzigd naar voor een e-zine (min. 5 pagina’s) dat minstens drie maal per jaar 
verschijnt en aan alle leden elektronisch wordt bezorgd, gestaafd door de verschillende edities à rato 
van 20 punten (2015).  
 
6. Website. 
De toekenning van punten voor de opmaak en het onderhoud van een website over de eigen vereniging 
(de website moet maandelijks geüpdatet worden), à rato van 20 punten (2010) wordt gewijzigd naar 
voor de opmaak en het onderhoud van een website over de eigen vereniging (de website moet 
maandelijks geüpdatet worden,..). Enkel een facebookpagina voldoet niet à rato van 20 punten (2015).  
 
7. Kampen/weekends. 
- De toekenning van punten voor een kamp of weekend met minder dan vier overnachtingen (met 

een min. van 2 overnachtingen) à rato van 25 punten wordt gewijzigd naar voor een kamp of 
weekend met minder dan vier overnachtingen en met een minimum van 2 overnachtingen à rato 
van 50 punten. 

- De toekenning van punten voor een kamp of weekend met meer dan vier overnachtingen à rato van 
50 punten wordt gewijzigd naar voor een kamp of weekend met meer dan vier overnachtingen met 
gebruik van gemeentelijk kampvervoer à rato van 50 punten. 

- Aanvullend worden bij de kampen/weekends een nieuw criterium ingevoerd: voor een kamp met 
meer dan vier ovenachtingen zonder het gebruik van gemeentelijk kampvervoer à rato van 100 
punten. 

 
8. Selectief inzamelen en sorteren. 
Aanvullend wordt bij het selectief inzamelen en sorteren een nieuw criterium ingevoerd: voor het 
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organiseren van een bewustmakingsactiviteit rond milieu à rato van 20 punten. 
 
9. Nutsvoorzieningen. 
Aanvullend wordt bij de nutsvoorzieningen een nieuw criterium ingevoerd: voor het organiseren van 
een bewustmakingsactiviteit rond rationeel energieverbruik en duurzaamheid à rato van 20 punten. 
 
10. Jeugdraad. 
Aanvullend wordt bij de jeugdraad een nieuw criterium ingevoerd: voor een 
engagement/medewerking aan jeugdraadactiviteiten à rato van 20 punten. 
 
Gelet op het feit dat het voorstelreglement na goedkeuring in de gemeenteraad in voege zal treden 
tijdens het werkingsjaar 2014-2015. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad keurt het voorstelreglement tot wijziging van het subsidiereglement 
jeugdwerksubsidies goed. 
 
 
15 Reglementering - jeugdwerkbeleid – fuifcharter 
 
Gelet op het feit dat door het fuif- en evenementencharter af te sluiten, alle partijen hun engagement 
tonen om via overleg, communicatie en samenwerking op een constructieve wijze mee te werken aan 
de realisatie van een positief fuif- en evenementenklimaat in Jabbeke;  
 
Gelet op het feit dat de organisatie van een fuif of evenement gebonden is aan tal van afspraken, 
reglementen en wetmatigheden; 
 
Gelet op het feit dat met het voorontwerp van het fuif- en evenementencharter een eenduidige 
bundeling wordt beoogd;  
 
Gelet op het feit dat het voorontwerp van het fuif- en evenementencharter een 
verbintenissenovereenkomst tussen de organisator van fuiven of evenementen, het gemeentebestuur 
Jabbeke en de politiezone Kouter inhoudt; 
 
Gelet op het feit dat in het fuif- en evenementencharter de verbintenissen van alle partijen, bij het 
organiseren of laten doorgaan van een fuif of evenement, worden opgenomen; 
 
Gelet op het feit dat er bij dit charter ook een bijlage hoort met daarin de uitgeschreven invulling van 
de engagementen, de wetten en de regels die van toepassing zijn; 
 
Gelet op het feit dat de versie van het fuif- en evenementencharter steeds zal geactualiseerd worden 
indien nodig; 
 
ENIG BESLUIT: 
 
De gemeenteraad keurt het voorontwerp van het fuif- en evenementencharter goed. 
 
 
16 Reglementering - leefmilieu - containerpark - compostvaten en -bakken -tariefzetting voor 
verkoop 
 
De gemeenteraad,  
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Er is artikel 173 van de Grondwet, 
 
Er zijn artikelen 42,§3 en 43, §2, 15 van het Gemeentedecreet, 
 
Er is het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, gewijzigd bij 
besluit van 4 mei 2012 (VLAREMA);  
 
Er is het gemeenteraadsbesluit van 15 oktober 2007 houdende het vestigen van een gemeentelijke 
retributie op de aanvoer van bepaalde soorten afval op het containerpark, het aankopen van 
compostvaten en -bakken en compost waarbij de verkoopprijs van een compostbak werd vastgelegd 
op 25 euro. 
 
Door de IVBO werd eind 2014 een gesubsidieerde groepsaankoop van compostbakken georganiseerd 
in samenwerking met andere intercommunales MIROM, IVIO, IVVO en IVBO. De aankoopprijs voor 
de gemeente stijgt naar 66 euro voor een compostbak en 21,70 euro voor een compostvat;  
 
Door deze prijsstijging van de leverancier is het aangewezen om de verkoopprijzen van de 
compostbakken en –vaten aan te passen aan de reële marktprijs.  
 
Anderzijds blijft het aangewezen om elke vorm van thuiscomposteren te stimuleren zodat er minder 
groenafval ingezameld en verwerkt moet te worden via de 2-wekelijks ophalingen of via het 
containerpark. 
 
De gemeente wil het thuiscomposteren en het recycleren van snoei- en grasafval in de tuin bij 
gezinnen aan te moedigen, want uit onderzoek blijkt dat er nog steeds een groot deel van het restafval 
in de vuilniszak bestaat uit groenten-, fruit-, en tuinafval wat uiteindelijk perfect thuis verwerkt kan 
worden tot bruikbare compost. 
 
Overwegende dat een retributie op de aanvoer op het containerpark dan ook niet alle fracties moet 
omvatten en ook niet de volledige kost van het inzamelen en verwerken moet doorrekenen;  
 
Om het thuiscomposteren van groenafval te bevorderen wordt voorgesteld dat de gemeente zo’n 25% 
van de aankoopprijs van een compostbak en –vat ten laste neemt.  
Als gevolg van de gestegen inkoopprijs is de gemeente genoodzaakt om de verkoopprijs te verhogen 
van 25 euro naar 50 euro voor een compostbak en van 10 euro naar 15 euro voor een compostvat; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
Er wordt goedkeuring verleend voor het te koop aanbieden van een compostbak tegen de prijs van 50 
euro per stuk en het compostvat tegen de prijs van 15 euro per stuk. 
 
 
17 Patrimonium - verkaveling Brielweg - overdracht aan het openbaar domein 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van: 
- een perceel weg gekend als Brielweg, kadastraal gekend onder  sectie C, nummer 818/A, met een 

oppervlakte van één are veertien centiare (1a 14 ca) 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
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Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd, het uittreksel uit de kadastrale legger en 
een plan uit het Grootschalig Referentie Bestand. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van een perceel weg gekend als Brielweg, 
kadastraal gekend onder  sectie C, nummer 818/A, met een oppervlakte van één are veertien centiare 
(1a 14 ca) 
 
Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de verwerving wordt de akte verleden door de geassocieerde notarissen Van Hoestenberghe, 
Dewagtere en Dewagtere. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
18 Patrimonium - verkaveling Gruuthof - overdracht aan het openbaar domein 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van: 
- een stuk weg gelegen d'Hooghe Noene, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 261/K_4 met 

een oppervlakte van vier are vijfenvijftig centiare (4a 55ca) 
- een stuk weg gelegen Popstaelstraat, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 263/C_14 met een 

oppervlakte van dertig are veertien centiare (30a 14ca) 
- een stuk grond gelegen Popstaelstraat, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 263/K_13 met 

een oppervlakte van elf centiare (11ca) 
- een stuk weg gelegen Popstaelstraat, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 263/V_11 met een 

oppervlakte van acht are zevenenveertig centiare (8a 47ca) 
- een stuk grond gelegen Gistelsteenweg, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 262/B_202 met 

een oppervlakte van zesenvijftig centiare (56ca) 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd, het uittreksel uit de kadastrale legger en 
een plan uit het Grootschalig Referentie Bestand. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van: 
- een stuk weg gelegen d'Hooghe Noene, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 261/K_4 met 

een oppervlakte van vier are vijfenvijftig centiare (4a 55ca) 
- een stuk weg gelegen Popstaelstraat, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 263/C_14 met een 

oppervlakte van dertig are veertien centiare (30a 14ca) 
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- een stuk grond gelegen Popstaelstraat, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 263/K_13 met 
een oppervlakte van elf centiare (11ca) 

- een stuk weg gelegen Popstaelstraat, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 263/V_11 met een 
oppervlakte van acht are zevenenveertig centiare (8a 47ca) 

- een stuk grond gelegen Gistelsteenweg, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 262/B_202 met 
een oppervlakte van zesenvijftig centiare (56ca) 

 
Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de verwerving wordt de akte opgemaakt en verleden door de aangestelde notaris. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
19 Patrimonium - verkaveling Vedastusstraat - overdracht aan het openbaar domein 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van een perceel grond langs de 
Vedastusstraat, kadastraal gekend onder sectie A, deel van nummers 800/B/2, 797/S en 798/D, met 
een oppervlakte van drieëntwintig vierkante meter 80 vierkante decimeter (23,8 ca), 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd en een plan uit het Grootschalig 
Referentie Bestand. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van een perceel grond langs de 
Vedastusstraat, kadastraal gekend onder  sectie A, deel van nummers 800/B/2, 797/S en 798/D, met 
een oppervlakte van drieëntwintig vierkante meter 80 vierkante decimeter (23,8 ca), 
 
Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de verwerving wordt de akte verleden door de geassocieerde notaris Paul Lommée te Zedelgem. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
20 Patrimonium - verkaveling Klaverveld/Zevecotestraat - overdracht aan het openbaar domein 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van: 
- een perceel weg, gelegen Klaverveld, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 466/B/3, met een 

oppervlakte van zes are vierennegentig centiare (6a 94 ca) 
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- een perceel weg, gelegen Klaverveld, kadastraal gekend onder sectie C, nummer 466/S/3, met een 
oppervlakte van vier are drieënnegentig centiare (4a 93 ca) 

- een perceel weg, gelegen Zevecotestraat, kadastraal gekend onder  sectie C, deel van nummer 
467/D/2, met een oppervlakte van tien centiare (10 ca) 

 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd, het uittreksel uit de kadastrale legger en 
een plan uit het Grootschalig Referentie Bestand. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van: 
- een perceel weg, gelegen Klaverveld, kadastraal gekend onder  sectie C, nummer 466/B/3, met een 

oppervlakte van zes are vierennegentig centiare (6a 94 ca) 
- een perceel weg, gelegen Klaverveld, kadastraal gekend onder  sectie C, nummer 466/S/3, met een 

oppervlakte van vier are drieënnegentig centiare (4a 93 ca) 
- een perceel weg, gelegen Zevecotestraat, kadastraal gekend onder sectie C, deel van nummer 

467/D/2, met een oppervlakte van tien centiare (10 ca) 
 
Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de verwerving wordt de akte verleden door de geassocieerde notarissen Van Hoestenberghe, 
Dewagtere en Dewagtere. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
21 Patrimonium -  verkaveling Vinkenstraat - overdracht aan het openbaar domein 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van een perceel grond, gelegen 
Vinkenstraat, kadastraal gekend onder  sectie A, nummer 790/C, met een oppervlakte van 54 centiare 
(54 ca) 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd, het uittreksel uit de kadastrale legger en 
een plan. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van een perceel grond, gelegen Vinkenstraat, 
kadastraal gekend onder  sectie A, nummer 790/C, met een oppervlakte van 54 centiare (54 ca) 
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Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de verwerving wordt de akte opgemaakt en verleden door de geassocieerde notarissen Van 
Hoestenberghe, Dewagtere en Dewagtere. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
22 Patrimonium - private weg met openbaar karakter - Zandweg naar Zerkegem - overdracht 
aan het openbaar domein 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van een stuk weg gelegen 9e 
beloop, kadastraal gekend onder sectie C, deel van nummer 62/F met een oppervlakte van zeshonderd 
zesendertig vierkante meter éénentwintig vierkante decimeter (636,21m²). 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd, het uittreksel uit de kadastrale legger en 
een plan uit het Grootschalig Referentie Bestand. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van een stuk weg gelegen 9e beloop, 
kadastraal gekend onder sectie C, deel van nummer 62/F met een oppervlakte van zeshonderd 
zesendertig vierkante meter éénentwintig vierkante decimeter (636,21m²). 
 
Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de verwerving wordt de akte verleden door de geassocieerde notarissen Van Hoestenberghe, 
Dewagtere en Dewagtere. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
23 Openbare werken - nethouden gewestwegen en hun vrijliggende fietspaden - 
samenwerkingsovereenkomst 
 
DEBAT 
 
Raadslid Geert Orbie merkt op dat tijdens de winter er debat was over het sneeuwvrij houden van de 
fietspaden. Is dit ook een opdracht voor de gemeente? 
 
Schepen Jan Pollet antwoordt dat deze taak niet opgenomen werd in de samenwerkingsovereenkomst. 
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BEHANDELING 
 
De gemeenteraad 
 
Door het Vlaamse gewest, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen wordt een 
voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het gewest (AWV) voorgelegd voor 
het nethouden van gewestwegen en hun vrijliggende fietspaden. 
 
Door het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst zullen bepaalde wegvakken van 
gewestwegen al dan niet uitgerust met aanliggende fietspaden of fietsstroken en/of vrijliggende 
fietspaden langs gewestwegen, inclusief de bermen en de bebakening erlangs, permanent te 
onderhouden en in nette staat te houden. Ook de aangelegde groenzones buiten het openbaar 
gewestdomein en die toegankelijk zijn voor het publiek vallen hieronder. 
 
Er wordt gevraagd dat de gemeente bepaalde onderhoudstaken op zich zou nemen voor het onderhoud 
van bepaalde wegvakken van de gewestweg, vrijliggende fietspaden of groenzones. Hiervoor wordt 
een jaarlijkse gewestbijdrage van 29.260,55 euro vastgelegd. 
 
Voor de gemeente Jabbeke betreft het de twee gewestwegen N367 (Gistelsteenweg) en de N377 
(Expresweg Jabbeke-De Haan) waarbij onderhoud voor het grootste deel bestaat uit: 
- Het maaien van grasperken (26.696,10 m²) 
-  Het scheren van hagen en onderhoudssnoei bomen 
-  Het verwijderen van zwerfvuil (9.873 meter) 
- Het reinigen van straatkolken (731 stuks) 
- Het vegen van rijbaan en fietspaden (20.532 meter) 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeente Jabbeke zorgt voor het uitvoeren van de verplichte basistaken (1 tot en met 5) op de 
gewestweg N367, inclusief eventuele aanliggende fietspaden, fietsstroken en vrijliggende fietspaden, 
van kilometerpunt 3,740 tot kilometerpunt 12,256. 
 
Artikel 2: 
De gemeente Jabbeke zorgt voor het uitvoeren van de verplichte basistaken (1 tot en met 5) op de 
gewestweg N377, inclusief eventuele aanliggende fietspaden, fietsstroken en vrijliggende fietspaden, 
van kilometerpunt 0,000 tot kilometerpunt 1,750. 
 
Artikel 3: 
De gewestbijdrage voor het uitvoeren van de verplichte en bijkomende onderhoudstaken aan de 
gewestweg bedraagt in totaal 29.260,55 euro en is onderworpen aan de jaarlijkse contractuele 
prijsherziening. 
 
Artikel 4: 
Het gewest betaalt de gewestbijdrage aan de gemeente Jabbeke jaarlijks uit. Dit gebeurt voor het eerst 
een jaar na de startdatum van de uitvoering van de onderhoudstaken en na ontvangst van een 
schuldvordering.  
 
Artikel 5: 
De onderhoudsperiode gaat in vanaf de 1ste dag van de 2de maand die volgt op de datum van de 
ondertekening van de koepelmodule en duurt de eerste keer minimum drie jaar. De onderhoudsperiode 
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is daarna stilzwijgend verlengbaar per jaar. 
 
 
24 Leefmilieu - energie - lokaal klimaatbeleid - 20% reductiedoelstelling - ondertekening 
convenant 
 
Gelet op het feit dat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in haar vijfde 
Assessment Report (AR5) van 27 september 2013 heeft bevestigd dat de klimaatverandering 
ondubbelzinnig is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed van de mens de belangrijkste 
oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het midden van de 20ste eeuw; 
 
Gelet op het feit dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een Veranderende 
Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot tussen 
nu en 2020 met 20% te verminderen, door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel 
van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen (20-20-20-doelstellingen); 
 
Overwegende dat een van de prioriteiten van het Europese Actieplan voor Energie Efficiëntie de 
oprichting van een ‘Covenant of Mayors’ (Burgemeestersconvenant) is; 
 
Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat 
lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen, omdat multilevel governance een 
effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en er 
daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken; 
 
Overwegende dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale overheden de 
verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook 
actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen; 
 
Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en diensten direct 
en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de broeikasgasemissies als gevolg van het 
gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; 
 
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan 
realiseren alsook de lokale stakeholders, de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren; 
 
Overwegende dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers 
staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld kunnen geven, en dat lokale initiatieven kunnen 
bijdragen tot een concrete beperking van de broeikasgasemissies; 
 
Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevordering 
van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de 
bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale overheden 
niet zouden kunnen worden uitgevoerd; 
 
Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies helpen 
verminderen door het opmaken van duurzame klimaatactieplannen inclysief programma’s op het vlak 
van duurzame mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie; 
 
Overwegende dat intergemeentelijk samenwerken het Burgemeestersconvenant voor steden en 
gemeenten haalbaarder maakt en de efficiëntie verhoogt; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke op 1 december 2014 op vraag van de Provincie West-
Vlaanderen en WVI de engagementsverklaring voor een lokaal klimaatbeleid ondertekende; waarbij 
de gemeente Jabbeke zich engageerde om zowel in haar eigen werking als naar de verschillende 
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doelgroepen (burgers, bedrijven, verenigingen, enz.) acties op te zetten om klimaatverandering tegen 
te gaan en de gevolgen ervan te milderen; 
 
Gelet op de vraag van de Provincie West-Vlaanderen en WVI aan de steden en gemeenten om het 
Burgemeestersconvenant te ondertekenen en zo mee te werken aan het realiseren van de provinciale 
klimaatdoelstellingen; 
 
Gelet op het feit dat WVI en de Provincie West-Vlaanderen door de Europese Commissie erkend zijn 
als ‘Territoriaal coördinator van het Convenant’ in het kader van het Burgemeestersconvenant, en dus 
ondersteuning zullen bieden aan de steden en gemeenten bij elke stap van het 
Burgemeestersconvenant, zowel voor de opmaak van het klimaatplan (inclusief een nulmeting) als 
voor de uitvoering en de voortgangsrapporteringen; 
 
Gelet op het feit dat WVI de intergemeentelijke samenwerking ondersteunt en begeleidt; 
 
Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 februari 2015 
inzake het Burgemeestersconvenant; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;  
 
BESLUIT 
 
Artikel 1:  
De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) te 
ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende engagementen (zie bijlage ‘Burgemeestersconvenant’). 
 
Artikel 2:  
Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant verbindt de gemeente Jabbeke zich ertoe 
volgende engagementen na te komen: 
• gezamenlijk verder te gaan dan de EU-doelstellingen door de CO2-uitstoot op het collectieve 

grondgebied van de hele groep tegen 2020 met ten minste 20% terug te dringen; 
• een emissieberekening (CO2-nulmeting) uit te voeren die als uitgangspunt voor de uitvoering van 

het actieplan moet dienen; 
• het gezamenlijk actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant in te dienen; 
• de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen; 
• het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het 

klimaatactieplan; 
• na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een gezamenlijk voortgangsrapport in 

te dienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden; 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad geeft de burgemeester, of in geval van verhindering een bevoegde schepen, 
machtiging om het toetredingsformulier van het Burgemeestersconvenant/Covenant Of Mayors te 
ondertekenen als deel van de groep van ondertekenaars ‘Lokaal klimaatbeleid Noord-West-
Vlaanderen’ die zich collectief engageren om de 20% reductiedoelstelling te behalen (optie 2). De 
groep is samengesteld uit de gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, 
Torhout, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke. 
Het toetredingsformulier wordt ondertekend tijdens het gezamenlijk ondertekeningsmoment op 3 juni 
2015 in Provinciehuis Boeverbos, Brugge. 
 
Artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. 
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25 Leefmilieu - erfgoed - samenwerkingsovereenkomst - opmaak beheersplan beschermd 
landschap - onthaalplan Vloethemveld 
 
Aan de gemeenteraad wordt een voorstel van samenwerkingsovereenkomst neergelegd opgemaakt 
door de Vlaamse Landmaatschappij tussen het Agentschap Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) en de gemeente Zedelgem en de gemeente Jabbeke. 
 
Er is reeds een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen ANB, VLM en de gemeente 
Zedelgem van 14 september 2014 waarin de aanzet werd gegeven tot een samenwerking tussen de 
partijen omtrent het Vloethemveld en het onthaal in het Vloethemveld. 
 
Sinds 1 januari 2015 is het Landschapsdecreet (1996) niet meer van kracht. Het Onroerend 
Erfgoeddecreet heft het vroegere Monumentendecreet (1976) en het Landschapsdecreet (1996) op. 
 
Door het Agentschap Onroerend Erfgoed wordt gewezen op de noodzaak tot de opmaak van een 
aanvullende landschapsbeheersplan voor het Vloethemveld en de noodzaak om het beheersplan 
Vloethemveld af te stemmen op het decreet Onroerend Erfgoed. 
 
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst heeft als doel het domein Vloethemveld te ontwikkelen en te 
onderhouden inzake het erfgoed, het landschap, de natuur en de maatschappelijke betekenis van het 
Natura 2000 gebied en het beschermd landschap Vloethemveld. 
 
De samenwerking is bedoeld om voor het volledig beschermd landschap Vloethemveld een 
beheersplan op te maken dat de erfgoed- en natuurwaarden van het gebied valoriseert, de 
inrichtingsmaatregelen van het inrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld, fase 1 ondersteunt en de 
natuur- en erfgoedsite Vloethemveld omvormt tot een educatieve site. 
 
A/ De Vlaamse Landmaatschappij zal het overleg tussen de partijen van deze overeenkomst 
organiseren en richt daartoe een kerngroep op, bestaande uit Agentschap Natuur en Bos, de gemeenten 
Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij. De Vlaamse Landmaatschappij zal het 
projectmanagement van de studie op zich nemen in overleg met de andere partijen en aangeduid 
worden als aanbestedende overheid voor het gehele beheers- en onthaalplan Vloethemveld. 
 
B/ Het Agentschap Natuur en Bos, de gemeente Zedelgem en Jabbeke engageren zich om via geleid 
bezoek toegang te geven tot de educatieve erfgoed- en natuursite Vloethemveld binnen het Vlaams 
Natuurreservaat Vloethemveld. 
 
C/ De VLM engageert zich tot het coördineren van de opmaak van een beheers- en onthaalplan 
Vloethemveld, afgestemd op het goedgekeurde geïntegreerde beheerplan van het Vloethemveld, 
waarin de consolidatie van de oorlogselementen en de visie op de openstelling en vermarkting zijn 
opgenomen. 
Deze opdracht bestaat uit volgende onderdelen:  
• 1/ een beheersplan voor het volledig beschermde landschap Vloethemveld, waarvan de gemeente 

Jabbeke de opdrachtgever is  
• 2/ een herbestemmingsplan voor gebouwen met erfgoedwaarde in de natuur-en erfgoedsite 

Vloethemveld, waarvan de gemeente Zedelgem de opdrachtgever is 
• 3/ een onthaalplan voor de natuur- en erfgoedsite, waarvan de VLM opdrachtgever is.  
 
D/ Het Agentschap Natuur en Bos engageert zich voor het dagelijks onderhoud en beheer van de 
natuur- en erfgoedsite. De gemeente Jabbeke en Zedelgem zullen verder onderzoek voeren omtrent het 
in erfpacht nemen van nog te bepalen erfgoedelementen. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 
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BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorliggende overeenkomst tussen het Agentschap 
Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente Zedelgem en de gemeente Jabbeke inzake 
de opmaak van beheers- en onthaalplan Vloethemveld, de organisatie van de openstelling en bezoek 
aan de educatieve natuur- en erfgoedsite. 
 
 
26 Leefmilieu - Landinrichtingsproject Veldgebied Brugge - eindvoorstel inrichtingsplan 
Moubeek-Vloethemveld, fase 1 - uitvoerings- en financieringsplan 
 
De gemeenteraad 
 
Er is het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, 
aangevuld met het decreet van 22 november 1995 en gewijzigd bij decreten van 8 december 2000, 19 
juli 2002, 7 mei 2004 en 19 mei 2006; 
 
Er zijn de besluiten van de Vlaams regering inzake de procedure tot opmaak van 
landinrichtingsplannen en subsidiëring van de landinrichtingswerken; 
 
Er is het besluit van de Vlaamse regering van 14 september 2007 tot goedkeuring van het 
planprogramma Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge; 
 
Op 14 september 2007 keurde de Vlaamse Regering het planprogramma Veldgebied Brugge en het 
daarbij horende inrichtingsproject landinrichting Veldgebied Jabbeke-Wingene goed; 
 
Er is de goedkeuring aan het ontwerp inrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld fase 1 door de 
gemeenteraad van 6 oktober 2014; 
 
De wetgeving landinrichting is in 2014 volledig gewijzigd door het goedkeuren van een nieuw 
decreet. Het decreet werd bekrachtigd door het parlement op 28 maart 2014 en het bijhorend 
uitvoeringsbesluit werd goedgekeurd in de Vlaamse regering op 6 juni 2014. Het decreet is verschenen 
in het Belgisch Staatsblad op 22 augustus 2014. Het uitvoeringsbesluit op 22 oktober 2014. 
In de overgangsbepalingen van het decreet is opgenomen dat inrichtingsplannen waarvan de 
adviesprocedure is gestart, de oude wetgeving landinrichting volgen. Dit is het geval voor dit 
inrichtingsplan; 
 
De adviesprocedure bij het ontwerp van inrichtingsplan Moubeek-VIoethemveld, fase 1 liep van 1 
augustus 2014 tot en met 1 december 2014. De uitgebrachte adviezen en de in het kader van de ter 
inzagelegging ontvangen opmerkingen en bezwaren zijn verwerkt tot het eindvoorstel van 
inrichtingsplan Moubeek-VIoethemveld, fase 1. Dit eindvoorstel is gunstig geadviseerd door de 
planbegeleidingsgroep op 15 januari 2015; 
 
Het eindvoorstel van het inrichtingsplan werd geadviseerd door de Commissie voor Landinrichting 
van 6 februari 2015; 
 
Vooraleer de minister bevoegd voor landinrichting het eindvoorstel van inrichtingsplan kan 
goedkeuren, dient de gemeenteraad van de gemeente Jabbeke in te stemmen met de in dit eindvoorstel 
van inrichtingsplan aan de gemeente Jabbeke toegewezen taken en financiële engagementen (conform 
art. 16§2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004); 
 
Deze inbreng is gebaseerd op kostprijsramingen (BTW inbegrepen) van volgende voorgestelde 
maatregelen: 
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- 2.1.1: opmaak beheer- en onthaalplan Vloethemveld geraamd op 96.800 euro waarvan 12.100 euro 
ten laste van de gemeente; 

- 1.1.1a: grondverwerving verbinding Walbekestraat-Zomerweg geraamd op 10.000 euro waarvan 
5000 euro ten laste van de gemeente; 

- 1.1.1b: aanleg van recreatieve verbinding Walbekestraat-Zomerweg geraamd op 36.773,53 euro 
waarvan 11.032,06 euro ten laste van de gemeente; 

- 1.1.3: inrichting trage weg nr. 12 Isenbaertstraat-Zomerweg geraamd op 21.961,50 euro, waarvan 
6.588,45 euro ten laste van de gemeente; 

- 1.1.4: inrichting rustpunt Snellegemdorp geraamd op 8.784,60 euro, waarvan 2.635,38 ten laste van 
de gemeente; 

- 1.1.6: aanleg afsluiting of grachtje langs trage weg Jabbeke geraamd op 8.784,60 euro, waarvan 
2.635,38 ten laste van de gemeente; 

- 2.2.2a: grondverwerving onthaalpoort Os en Ezel geraamd op 30.000 euro waarvan 15.000 euro ten 
laste van de gemeente; 

- 2.2.2b: inrichting onthaalpoort Os en Ezel geraamd op 26.620 euro waarvan 7.986 euro ten laste 
van de gemeente; 

 
De realisatie van de werken zal gebeuren in de periode 2016-2021; 
 
Het totale inrichtingsplan omvat maatregelen voor inrichting en grondaankoop voor een geraamd 
bedrag van 1.006.174,13 euro, waarvan 50.877,31 euro ten last van de gemeente; 
 
Het totale studiewerk als voorbereiding van de tweede fase van het inrichtingsplan wordt geraamd op 
144.630 euro waarvan 12.100 euro ten laste van de gemeente; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het eindvoorstel inrichtingsplan fase 1 van het 
inrichtingsproject Moubeek-Vloethemveld. 
 
Artikel 2: 
Er wordt goedkeuring verleend aan het voorliggend uitvoerings- en financieringsplan waarbij het 
aandeel van de gemeente Jabbeke geraamd wordt op 62.977,42 euro BTW inbegrepen. 
 
Artikel 3: 
De via subsidies ingerichte goederen zullen gedurende een periode van 20 jaar in stand gehouden en 
beheerd worden in functie van de doelstelling van openbaar nut zoals vastgesteld in het 
inrichtingsplan. 
 
Artikel 4: 
De werken zullen gefinancierd worden door middel van kredieten ingeschreven en te voorzien in het 
budget en meerjarenplan 2015. 
 
Artikel 5: 
Een afschrift van dit besluit en een verklaring tot instemming wordt bezorgd aan de Vlaamse 
Landmaatschappij, Velodroomstraat 28 te 8200 Brugge. 
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27 Ruimtelijke ordening - RUP 'Garage Degroote' - definitieve vaststelling 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, dat bepaalt dat de gemeenteraad alles regelt 
wat van gemeentelijk belang is, en artikel 2, met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenten in 
het algemeen; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij decreet tot aanpassing en 
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid van 27 maart 2009 en 
latere wijzigingen en van kracht sinds 1 september 2009, in het artikels 2.2.13 t.e.m. 2.2.18., m.b.t. de 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
 
Gelet op het besluit van de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring 
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Jabbeke. 
 
Gelet op het besluit van het schepencollege dd. 5 november 2012; waarbij een ruimtelijk planner, 
tewerkgesteld bij het studiebureau Grontmij werd aangesteld als ontwerper/planoloog voor de opmaak 
van gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en andere plannen rond ruimtelijke ordening en 
planologie. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Garage 
Degroote” voorgelegd. Er wordt een RUP opgemaakt op basis van de ruimtelijke behoefte opgemaakt 
in het gedeeltelijk positief planologisch attest, aangepast aan de opmerkingen van toenmalige 
adviezen. 
 
Het RUP betreft één bedrijf, een garage, gelegen langs de Gistelsteenweg te Zerkegem. De 
hoofdzakelijk vergunde bedrijfsactiviteiten zijn deels gelegen in landelijk woongebied en deels in 
agrarisch gebied en is dus zonevreemd gelegen. Dit legt een hypotheek op het bekomen van 
toekomstige vergunningen. Het RUP heeft tot doel de huidige werking van het bedrijf te bestendigen 
en beperkt verder te ontplooien naar de ruimtelijke behoeften van het bedrijf. Concreet betreft het een 
optimalisering en uitbreiding van de parkeermogelijkheden, een uitbreiding van de bedrijfsbebouwing, 
omgeven door een goede buffering. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor 
milieueffectrammortage (m.e.r.) over een ruimtelijk uitvoeringsplan werd een onderzoek tot m.e.r. 
overgemaakt aan de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst GBP. 
 
Op 23 juli 2014 ontving de gemeente, overeenkomstig artikel 4.2.6.§6 van het plan-MER-decreet, van 
de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst MER Mer-ontheffing inzake de opmaak van een 
plan-MER. 
 
Conform artikel 2.2.13.§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan op 16 juli 2014 aan de verschillende adviserende diensten voorgelegd voor 
advies. 
 
Aan volgende instanties werd advies aangevraagd : 
o Ruimte Vlaanderen – Ruimte West-Vlaanderen 
o Provincie West-Vlaanderen – Deputatie 
o GECORO 
o Agentschap Infrastructuur – Afd. Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
o Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen 
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o Agentschap voor Landbouw en Visserij West-Vlaanderen 
o Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Dienst Milieueffectrapportage 
o Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – Dienst Veiligheidsrapportage 
 
Op 3 september 2014 werd een plenaire vergadering gehouden. 
 
Gelet dat het voorontwerp na de adviesprocedure werd aangepast aan de verschillende opmerkingen 
gemaakt door de adviserende diensten. 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 november 2014 houdende de voorlopige vaststelling van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Garage Degroote; 
 
Gelet op het gevoerde openbaar onderzoek van 1 december 2014 tot en met 31 januari 2015; 
 
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek opgemaakt op 31 januari 2015 
waaruit blijkt dat er 2 adviezen werden ingediend. 
 
Volgens art. 2.2.14.§5.  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bundelt en coördineert de 
GECORO alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van 
het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Dat advies bevat de integrale 
adviezen van de deputatie en het agentschap.  
 
Gelet op het advies dat werd uitgebracht door de GECORO in datum van 24 februari 2015 
A. waarbij geadviseerd wordt om bepaalde wijzigingen aan te brengen aan het dossier naar aanleiding 
van de uitgebrachte adviezen tijdens het openbaar onderzoek. 
B. waarbij geadviseerd wordt om extra aanvullingen op te nemen in dit dossier. 
 
Overwegende dat de GECORO adviseert om bepaalde wijzigingen aan te brengen in dit dossier naar 
aanleiding van de uitgebrachte adviezen tijdens het openbaar onderzoek (punt A). 
De gemeenteraad beslist om deze wijzigingen aan te brengen in het dossier. 
 
Overwegende dat de GECORO adviseert om extra aanvullingen op te nemen in dit dossier (punt B). 
De gemeenteraad beslist om deze aanvullingen niet op te nemen in dit dossier. Overwegende dat dit 
advies niet gebaseerd is op uitgebrachte adviezen of bezwaren tijdens het openbaar onderzoek. 
 
Overwegende dat het derhalve past om het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan Garage Degroote, 
zoals het werd neergelegd, definitief te aanvaarden; 
 
BESLUIT,  
 
Artikel 1: 
Het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan Garage Degroote, bevattende: een bestaande toestand, 
een bestemmingsplan, een nota met daarin de toelichting, de stedenbouwkundige voorschriften en de 
bijlagen, het onderzoek tot m.e.r. wordt definitief vastgesteld. 
 
Artikel 2: 
Dit besluit en de plannen zullen, samen met de verschillende stukken van het dossier, worden 
overgemaakt aan de Vlaamse Regering en de deputatie. Zij beschikken over een termijn van dertig 
dagen die ingaat de dag na de betekening om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot 
definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen en om het college 
van burgemeester en schepenen daarvan per beveiligde zending in kennis te stellen. 
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28 Ruimtelijke ordening - verkaveling Varsenare-Noord - beslissing over het dossier van de 
wegen - intrekking 
 
DEBAT 
 
Raadslid Geert Orbie vraagt of het gaat over het ganse project dat ingetrokken wordt. Over hoeveel 
vertraging wordt hier gesproken? Het gaat hier dus niet om een bezwaar van één van de bewoners 
maar wel om een nieuw decreet. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden naar de betrokken 
bewoners toe. 
 
Door de burgemeester wordt geantwoord dat het geen zin heeft om verder te werken aan de 
verschillende onderdelen van de verkaveling. Er is tijdens de beroepsprocedure gebleken dat op vraag 
van het Polderbestuur een asverschuiving in de Legeweg gevraagd werd. Hiervoor dient echter eerst 
een verkavelingswijziging aangevraagd te worden. Er zijn nu twee mogelijkheden: ofwel begint men 
opnieuw met de ganse procedure of beslist men om de asverschuiving in de Legeweg niet te voorzien. 
Dit moet verder overlegd worden met de verkavelaars.  
 
Raadslid Jan Talloen merkt op dat in de deelgemeente Varsenare heel veel commotie geweest is rond 
dit dossier. Het raadslid vindt het eveneens belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt aan de 
inwoners. 
 
Raadslid Han Vermaut vraagt naar het aspect inkomsten die dit project voor de gemeente zou 
betekenen. 
 
Door de burgemeester wordt geantwoord dat er inderdaad inkomsten hiervoor voorzien werden in het 
budget. Het is voorbarig om nu al te stellen dat er voorziene projecten on hold gezet zouden worden 
doordat voor het project Varsenare-Noord geen inkomsten zullen verworven worden.  
 
Raadslid Geert Orbie vraagt naar nieuws in verband met het inbreidingsproject. Zit dit project op 
schema? 
 
Door de burgemeester wordt geantwoord dat hiervoor geen exacte tijdslijn voorzien werd. 
 
Raadslid Jacques Monteyne heeft nog opmerkingen rond het feit dat in 2020 moet voldaan worden aan 
het quotum voor de sociale woningen. Hoe geraken we nu nog aan dit quotum als er niet meer kan 
gerekend worden op het sociaal karakter van Varsenare-Noord? 
 
Door de burgemeester wordt geantwoord dat dit quotum maar tegen 2027 moet gerealiseerd worden. 
Er is dus nog tijd hiervoor. 
 
BEHANDELING 
 
Bij beslissing van de gemeenteraad van 6 oktober 2014 (285858), aangevuld bij beslissing van de 
gemeenteraad van 8 december 2014 (300125), werd goedkeuring gegeven aan het dossier van de 
wegenis van het verkavelingsproject Varsenare-Noord (6 verkavelingen). 
 
Bij de behandeling van het dossier in graad van beroep werd door de verkavelaars afstand gedaan van 
de door het schepencollege op 22 december 2014 verleende vergunning. 
 
Daardoor is het dossier van de wegenis, zoals voorgelegd aan de gemeenteraad zonder voorwerp, 
zodat voorgesteld wordt om over te gaan tot de intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 6 
oktober 2014 en 8 december 2014 over het dossier van de wegenis voor Varsenare-Noord. 
 
BESLUIT: 
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Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 6 
oktober 2014 en 8 december 2014 over het dossier van de wegenis voor Varsenare-Noord. 
 
 
29 Gemeentefinanciën - jaarrekening 2013 - goedkeuring door de voogdijoverheid - kennisname 
 
In het besluit van de gouverneur van 1 juli 2014 werd de jaarrekening 2012 van de gemeente Jabbeke 
definitief vastgesteld. 
 
“Besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2012 van de 
gemeente Jabbeke 
 
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 
 
Gelet op de jaarrekening over het boekjaar 2012 van de gemeente JABBEKE zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 04/11/2013; 
 
Overwegende dat deze jaarrekening is ingekomen op 17/12/2013 bij het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur, Afdeling West-Vlaanderen; 
 
Gelet op het onderzoek van de jaarrekening; 
 
Gelet op artikel 16 van het toezichtsdecreet van 28 april 1993; 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De jaarrekening van de gemeente Jabbeke over het financiële boekjaar 2013 wordt goedgekeurd.” 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve 
vaststelling van de jaarrekening 2013 van de gemeente Jabbeke. 
 
 
30 OCMW Jabbeke - jaarrekening 2013 - kennisgeving besluit van de provinciegouverneur 
 
Met schrijven van 10 maart 2015 werd door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen een 
afschrift van het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het 
boekjaar 2013 van het OCMW Jabbeke toegestuurd, met verzoek om dit besluit aan de gemeenteraad 
mede te delen.  
 
"Besluit van de gouverneur betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2013 van het OCMW 
Jabbeke 
 
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen; 
 
Gelet op de jaarrekening over het boekjaar 2013 van het OCMW van Jabbeke, zoals vastgesteld door 
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 2 september 2014; 
 
Overwegende dat deze jaarrekening met alle bijhorende stukken is ingekomen op 23 september 2014 
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bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling West-Vlaanderen; 
 
Gelet op het feit dat er door de gemeenteraad geen opmerkingen op de jaarrekening 2013 van OCMW 
Jabbeke werden geformuleerd; 
 
Gelet op het onderzoek van de jaarrekening; 
 
Gelet op artikel 89 §2 van de OCMW-wet; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De jaarrekening over het boekjaar 2013 van het OCMW van Jabbeke wordt definitief vastgesteld op 
de bedragen vermeld op de keerzijde van dit besluit. 
 
Artikel 2: 
Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de gemeenteraad, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
en aan de financieel beheerder van het OCMW. 
 
Artikel 3: 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de gemeenteraad en de financieel beheerder van het OCMW 
kunnen bij de Vlaamse regering beroep instellen tegen deze beslissing binnen een termijn van dertig 
dagen ingaande de dag na het versturen van dit besluit (artikel 90 §2 van de OCMW-Wet).“ 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de 
jaarrekening 2013 van OCMW Jabbeke. 
 
 
31 Lokale Politie Kouter - jaarrekeningen 2011, 2012 en 2013 - kennisname 
 
De materie wordt geregeld door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, waarbij titel VI hoofdstuk 1 en 2 van de Nieuwe 
Gemeentewet van toepassing worden verklaard op de lokale politie. 
 
Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 bepaalt het Algemeen Reglement op de boekhouding 
van de lokale politie. 
 
Er werd kennis genomen van de politierekening 2011, 2012 en 2013 in het politiecollege van 16 
februari 2015. 
 
De jaarrekening (zijnde begrotingsrekening, balans en resultatenrekening) over de dienstjaren 2011, 
2012 en 2013 van de politiezone Kouter werd door de politieraad definitief vastgesteld tijdens de 
zitting van 11 maart 2015. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen: 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
Er wordt kennis genomen van de jaarrekening (zijnde begrotingsrekening, balans en 
resultatenrekening) over de dienstjaren 2011, 2012 en 2013 van de politiezone Kouter. 
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32 Lokale Politie Kouter - Politiebegroting dienstjaar 2015 
 
De materie wordt geregeld door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 
71, eerste lid, alsmede door het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels 
inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 
meergemeente politiezone; 
 
De politiebegroting 2015 werd in de politieraadszitting van 11 maart 2015 goedgekeurd. 
 
Bij de goedkeuring van de politiebegroting 2015 werd rekening gehouden met de verdeelsleutel zoals 
bepaald in het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de 
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente 
politiezone; 
 
In het budget van het gemeentebestuur Jabbeke voor het jaar 2015, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 22 december 2014, was een krediet van 1.260.000 euro voorzien. Uiteindelijk werd 
door de politieraad de werkingstoelage bepaald op 1.077.066 euro. Dit betekent een verschil van 
182.934 euro. 
 
Voor het jaar 2014 was er eveneens een initiële dotatie van 1.077.066 euro. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen: 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan de jaardotatie voor de politiezone IPZ Kouter voor het dienstjaar 
2015, en dit voor een bedrag van 1.077.066 euro. 
 
Artikel 2: 
Dit besluit wordt ter kennis gegeven aan dhr. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en aan de 
politiezone. 
 
 

(Verzoek om toevoeging aan de agenda van de gemeenteraad) 
 
 
33 Intergemeentelijke samenwerking – Inter-Regies – buitengewone algemene vergadering - 
donderdag 18 juni 2015 - goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
a. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Inter-Regies; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van Inter-Regies die bijeengeroepen wordt op 18 juni 2015 per aangetekend schrijven van 
18 maart 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeentevennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
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herhaald voor elke Algemene Vergadering ; 
 
Gelet op het artikel 79 § 2, 3de alinea van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarin bepaald wordt dat het artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk van 
toepassing is op de bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en dus ook op Inter-
Regies; 
 
Gelet op de gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan de voorliggende agenda, zoals zal voorgelegd worden aan de 
buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2015. 
 
1. Aanneming van de vorm van een privaatrechtelijke coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid (CVBA), evoluerend vanuit de hoedanigheid van publiekrechtelijke 
intercommunale coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA). 

2. Als gevolg van het 1e agendapunt en de daaruit vloeiende beslissing, aanneming van een nieuwe 
tekst van statuten die gehecht wordt aan de uitnodiging teneinde integraal deel uit te maken van de 
agenda. 

3. Volmacht tot coördinatie van de statuten. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de statutaire algemene vergadering van 
Inter-Regies van 18 juni 2015 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
intercommunale Inter-Regies, Koningsstraat 55 b10, 1000 Brussel. 
 
 
b. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Inter-Regies; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 18 maart 2015 wordt opgeroepen deel 
te nemen aan de jaarvergadering van Inter-Regies op 18 juni 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeentevennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering ; 
 
Gelet op het artikel 79 § 2, 3de alinea van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarin bepaald wordt dat het artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk van 
toepassing is op de bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en dus ook op Inter-
Regies; 
 
BESLUIT: 
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Artikel 1: 
De heer Jacques Monteyne aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan 
de jaarvergadering van Inter-Regies op 18 juni 2015; 
 
Artikel 2: 
De heer Georges Lievens aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om 
deel te nemen aan de jaarvergadering van Inter-Regies op 18 juni 2015; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
intercommunale Inter-Regies, Koningsstraat 55 b10, 1000 Brussel. 
 
 
34 Toegevoegd agendapunt – raadslid Geert Orbie – overleg handhavingsbeleid in het kader van 
het project ‘Proper West-Vlaanderen’ 
 
“Op maandag 27 april 2015 vond er op initiatief van de gouverneur een overleg plaats over het 
handhavingsbeleid in het kader van het project “Proper West-Vlaanderen”. De bedoeling van de 
gouverneur is om in september in heel de provincie 1 dag verhoogde aandacht te schenken aan het 
handhavingsbeleid inzake zwerfvuil. Hiermee wordt bedoeld sanctionerend op te treden naar 
overtreders.  
 
Kan men mij vertellen of er iemand van het schepencollege of de gemeenteambtenaren aanwezig 
was op dit overleg? 
 
De fractie restafval per inwoner is in Jabbeke gestadig gedaald van 193,8 kilogram per jaar in 2006 
naar 156,5 kilogram in 2014 of een daling van bijna 20% in 8 jaar. Dit is zonder meer een gunstige 
evolutie. We moeten natuurlijk opletten dat een vermindering van het restafval en een toename van het 
sorteergedrag en gebruik van het containerpark, niet eveneens aanleiding geeft tot een toename van 
het sluikstorten. 
 
Ik citeer uit een schrijven van de voorzitter van de milieuraad, Erik Blauwet, die op zaterdag 11 april 
j.l. met een aantal vrijwilligers een opruimactie heeft gehouden in de Duikerstraat - Stationsstraat - 
deel Vaartdijk Zuid Jabbeke alsook de Legeweg:  
“Terug een rijke buit. 
Stationsstraat: 3 zakken PMD, 7 zakken restafval, huisvuilzak Oostende (adres binnenin???), metaal 
hout, grote hoeveelheid pampers, flessen en een veertigtal autobanden. Locatie: Duikerstraat bocht 
naar de vaart. 
Legeweg: 3 zakken PMD en 2 zakken restafval. Locatie: oprit Legeweg 31 alsook een paneel Legeweg 
ter hoogte van de hoge afsluiting. 
Zie de foto’s als bijlage. Dank aan de helpers.” 
 
Dergelijke initiatieven, waarbij vrijwilligers de handen uit de mouwen steken zijn zeer sterk toe te 
juichen. De gemeente Jabbeke ondersteunt deze initiatieven door het toekennen van subsidies aan de 
vrijwilligers. Het gaat om een soort adoptiesysteem, waarbij men met wijk of vereniging zich kan 
engageren om een wegberm van minstens 2000 meter schoon te maken, waarbij men een subsidie van 
0.10€ per meter wegberm die geruimd wordt ontvangt. Via de afvalintercommunales kan men ook 
gratis materiaal ontlenen. Ook dit is positief! We zouden wel voorstellen om hier meer ruchtbaarheid 
aan te geven. Wie echt zoekt kan het terugvinden op de gemeentelijke website, maar het spijtig genoeg 
ter ziele gegane gemeentelijke infoblad vormde een prima uithangbord om deze acties en de 
vrijwilligers in het licht te stellen. 
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Kan men mij vertellen hoeveel dergelijke subsidies in 2014 zijn uitbetaald? 
 
Preventie en sensibilisering zijn uiterst belangrijk, maar een krachtdadig handhavingsbeleid, waarbij 
de overtreders gepast worden gesanctioneerd, vormt het sluitstuk van elk ontradingsbeleid inzake 
zwerfvuil en sluikstorten.  
En wij staan met dit standpunt niet alleen: Gouverneur De Caluwé is dezelfde mening toegedaan. 
Volgens hem moet het nog beter. "Sensibiliseren helpt duidelijk niet, dus handhaving is nodig, op alle 
bestuursniveaus". 
 
De gouverneur wil daarom werk maken van minstens één dag waarop de problematiek aangepakt 
wordt, en bij uitbreiding een handhavingsbeleid opstellen waarbij iedereen die gemachtigd is om te 
verbaliseren, ook daadwerkelijk actie onderneemt wanneer inbreuken vastgesteld worden. 
 
Bij monde van ons Jabbeeks provincieraadslid Tijl Waelput heeft de N-VA haar steun uitgesproken 
voor dit initiatief van de gouverneur. Ik citeer uit zijn tussenkomst: “Mensen moeten beseffen dat 
achteloos afval achterlaten en sluikstorten ons opzadelt met een torenhoog probleem: een vuile 
omgeving waar iedereen zich aan ergert, een slecht imago met gevolgen voor het toerisme, nefast voor 
de natuur en de landbouw (landbouwers moeten metaaldetectoren inzetten om blik uit het hooi te 
verwijderen zodat hun dieren niet sterven)”. 
 
Kan men mij vertellen of en hoe de gemeente Jabbeke en de politiezone Kouter dit initiatief van de 
gouverneur zal steunen? 
 
Bij uitbreiding wensen wij te weten wat de gemeente gaat doen om dit probleem het hele jaar door aan 
te pakken. 
 
Alhoewel de gemeente Jabbeke een GAS-reglement heeft en een harmonisering binnen de politiezone 
in het vooruitzicht werd gesteld, weten we dat het aantal GAS-boetes in onze gemeente uitzonderlijk 
laag is. 
 
Kan men mij vertellen hoeveel GAS-boetes voor sluikstorten er in 2014 in Jabbeke zijn 
uitgeschreven? 
 
Voorstel 1:  
Wij stellen voor om een gemeentelijk “meldpunt sluikstorten”  op te richten dat ervoor zorgt dat men 
gesluikstorte goederen tijdig vaststelt en ruimt. Dit meldpunt kan verder ook dienen om overvolle 
vuilnisbakken te melden. Bij sluikstorten is het eveneens essentieel dat klachten systematisch worden 
geregistreerd in MKROS. MKROS is het MilieuKlachtenRegistratie- en OpvolgingsSysteem van de 
Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid vraagt om alle klachten met betrekking tot de milieuhinder in 
de gemeente via dit systeem te registreren.  
We kunnen dan ook een termijn vaststellen waarbinnen de gemeente de klachten moet verhelpen. Dit 
geeft zekerheid aan de burgers en zorgt voor een duidelijk signaal dat sluikstorten een prioriteit is. De 
gemeentelijke milieuambtenaar lijkt ons de geschikte bestemmeling van dergelijk meldpunt. 
 
Voorstel 2: 
Daarnaast stellen wij voor om de vervuilers maximaal te identificeren door de  gesluikstorte goederen 
systematische te onderzoeken op referenties van de eigenaar. Zo kan men in vele gevallen de dader 
opsporen en beboeten. Ook de voorzitter van de milieuraad suggereert in zijn schrijven om de 
gevonden vuilniszakken te openen. Dit zou kunnen gebeuren in het containerpark waar alle zwerfvuil 
verzameld wordt. Indien de verantwoordelijke op die manier achterhaald wordt, kan de politie 
verbaliserend optreden. 
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Voorstel 3: 
Om sluikstorten en zwerfvuil te bestraffen kan men zowel een retributie- als GAS-reglement invoeren. 
De combinatie van beiden is dus mogelijk. Het retributiereglement dient dan om de ruimingskosten 
van het afval te dekken, terwijl de GAS-boete de daad op zich bestraft.  
Via het onderstaande aangepaste retributiereglement kan men de kosten voor de opruiming 
doorrekenen aan de vervuiler. Naargelang de hoeveelheid afval zal de sluikstorter meer moeten 
betalen. 
 

Tabel 1 Verschillende retributies voor het ruimen van achtergelaten afval  

Grootte achtergelaten afval Tarief 
Klein afval tot 1 kg 12,50 euro 
Klein afval van 1 tot 10 kg 50 euro 
Middelgroot afval van 10 tot 20 kg 125 euro 
Groot afval vanaf 20 kg tem 500 250 euro 
Groot afval vanaf 500 kg 625 euro 

 
Als alternatief kan men ook de ruimingskost volledig doorrekenen, dit kan bijvoorbeeld door 
standaard 200,00 euro te vragen, vermeerderd met de kosten die gemaakt worden voor het inzetten 
van personeel en materiaal. 
 
Deze bijkomende kosten worden bijvoorbeeld als volgt aangerekend: 
 de loonkost per uur voor het inzetten van personeelsleden; 
 de vrachtwagen 40,00 euro per uur; 
 de tractor en aanhangwagen 30,00 euro per uur; 
 werken uitgevoerd door derden, de factuurprijs; 
 een begonnen uur wordt afgerond naar een volledig uur.” 
 
Door schepen Isabelle Louis wordt toelichting gegeven bij de gestelde vragen. 
 
Door de burgemeester wordt aangevuld dat er meegewerkt wordt aan de bestrijding van het 
sluikstorten. Binnen de politiezone zal bekeken worden hoe men met de verschillende gemeenten van 
de zone kan samenwerken. Retributie heffen hiervoor moet overwogen worden bij het opmaken van 
het belastingreglement op het einde van dit jaar. Het heeft nu weinig zin om een retributiereglement op 
te maken wanneer bij het aanleveren van grof vuil een bedrag aangerekend wordt als men moet 
vaststellen dat bij de vele meldingen van sluikstorten er maar één kan getraceerd worden.  
 
Raadslid Geert Orbie merkt op dat alleen het ontradend effect van informatie geven niet volstaat. 
 
 
35 Toegevoegd agendapunt – raadslid Geert Orbie – de communicatie bij wegenwerken 
 
“Bij de start van de werkzaamheden aan de nutsleidingen aan de Gistelse Steenweg te Sint-Andries  
tussen de Olympialaan en de grens met de gemeente Jabbeke krijgen de bewoners van de Gistelse 
Steenweg en omgeving een brief van het stadsbestuur van Brugge waarin de verwachte hinder en de 
duur ervan worden beschreven. De effectieve bewoners van de getroffen werfzone krijgen bovendien 
een brief plus een flyer in de bus van Synductis. 
Alhoewel deze werken zeker ook een impact zullen hebben voor vele inwoners van Varsenare die in 
deze buurt wonen, beperkt de gemeente Jabbeke zich tot een bericht op de website. De fameuze 
website waarvan al geruime tijd wordt beloofd dat hij opgefrist zal worden, maar waar een kat haar 
jongen niet in terugvindt. 
Wanneer er bij de kennisgeving over het ontwerpdossier van de riolerings- en wegeniswerken in de 
Popstaelstraat wel een inspanning wordt geleverd om een behoorlijke pers- en communicatienota op 
te maken, schuift de ontwerper het prijskaartje doodleuk door naar de Jabbeekse belastingbetaler. 
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Recent zijn er in een aantal straten in Jabbeke majeure wegeniswerken gebeurd, bijvoorbeeld ook aan 
Stalhillebrug, waar de bewoners geen enkele informatie hebben gekregen over duur en omvang van de 
werken. Zo was de Cathilleweg heel het lang weekend van 1 mei afgesloten (en de week daarvoor) om 
op maandag 4 mei om 8u ’s morgens weer open te gaan. 
De inwoners van Jabbeke begrijpen heus wel dat er werken en onderhoudswerkzaamheden nodig zijn 
aan de wegen en de nutsvoorzieningen. 
Het is echter een terugkomend zeer dat regelmatig te kort wordt geschoten in de informatie 
hieromtrent naar de burger toe. 
Kunnen we hier in deze gemeenteraad overeenkomen dat de gemeente zich engageert om bij 
werkzaamheden die door de gemeente zelf worden uitgevoerd tijdig naar de betrokken bewoners 
wordt gecommuniceerd over de aard en de duur van de werkzaamheden en de te verwachten hinder? 
Dit kan door een schrijven in de bus van bewoners uit de werfzone en de aanpalende straten. Een 
telefoonnummer van de technische dienst waar informatie kan bekomen worden en een link naar de 
gemeentelijke website maakt dit dan volledig. 
Kunnen we hier in deze gemeenteraad overeenkomen dat van derden, die gelijkaardige activiteiten 
ontplooien op het grondgebied van de gemeente Jabbeke, geëist wordt om hetzelfde te doen, bovendien 
zonder dat de factuur wordt doorgeschoven naar de gemeente.” 
 
Schepen Jan Pollet legt uit dat er in het verleden een bewonersoverleg georganiseerd werd. Dit 
onderwerp werd reeds besproken in de Raad voor Lokale Economie. Ook Unizo is hiervan op de 
hoogte. Er werd ook aangedrongen om een bewonersbrief te schrijven maar het tijdstip van aanvang 
van de werken is nog steeds niet geweten. Op de laatste vergadering was AWV afwezig zodat hiervan 
geen informatie kon verkregen worden. Door de aannemer werd aangegeven dat de werken 
waarschijnlijk zullen starten na het bouwverlof. Als er een definitieve datum is geweten, worden de 
bewoners hiervan verwittigd. 
 
In verband met de opmerking over de betaling voor een communicatienota, wordt benadrukt dat dit op 
een misverstand berust. Het studiebureau aanvaardt dat dit werk kadert binnen haar normale 
vergoeding voor het project. 
 
De gemeentediensten zijn niet altijd op de hoogte waar en wanneer de verschillende aannemers 
werken uitvoeren op het grondgebied van de gemeente. Meestal wordt een signalisatievergunning voor 
een gans jaar aangevraagd door dergelijke aannemers. De aannemers berichten de gemeente niet over 
het uitvoeren van hun verschillende werkzaamheden zodat de bewoners door de gemeentediensten niet 
kunnen verwittigd worden. 
 
Raadslid Geert Orbie merkt verder op dat het zeer frustrerend is voor de bewoners dat de straat 
afgesloten wordt en dat zij hiervan niet op de hoogte gesteld werden. 
 
Door de burgemeester wordt aangevuld dat er regelmatig een schrijven gericht wordt aan inwoners 
wanneer er werken zullen uitgevoerd worden. In grotere gemeenten en steden zijn er een aantal 
communicatieambtenaren die hiervoor verfijnder kunnen werken. In Jabbeke wordt geprobeerd om de 
bewoners optimaal te verwittigen met beperkte middelen. Misschien moet de keuze gemaakt worden 
of de ganse straat moet verwittigd worden over het uitvoeren van deze werken. De weg is niet volledig 
afgesloten er is wel vertraagd verkeer door de voorziening van verkeerslichten. Oorspronkelijk werd 
voorzien om de werken te starten in de maand mei. Indien de bewoners hiervoor al een schrijven 
ontvangen zouden hebben, moest er een tweede schrijven gericht worden dat de werken later zullen 
uitgevoerd worden. Er moet een afweging gemaakt worden in hoeverre men communiceert naar de 
bewoners toe. 
 
Raadslid Jacques Monteyne vraagt wat de bedoeling is dat de Kapellestraat al een paar keer afgezet 
werd door een kraan om werken aan het kerkgebouw uit te voeren. Hoe wordt daarvoor 
gecommuniceerd en wie beslist hierover? 
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Door de burgemeester wordt geantwoord dat de gemeente hierover geïnformeerd werd. Als er een 
melding verkregen wordt dat aan de kerk dient gewerkt te worden en er wordt hiervoor een 
politiereglement aangevraagd is het dan nodig dat gans het dorp hierover moet verwittigd worden? Er 
zijn voldoende omleidingen voorzien in het dorp. 
 
Door de gemeentesecretaris wordt aangevuld dat de GSM-operatoren bezig zijn met de implicatie van 
het 4G-netwerk. Er zijn drie operatoren met antennes op de kerktoren. Dit is de reden waarom een 
paar maal in een korte periode een kraan aanwezig was om deze werkzaamheden uit te voeren. 
 
Raadslid Geert Orbie merkt op dat het aan deze operatoren is om de omgeving te verwittigen. 
 
Raadslid Jacques Monteyne vraagt of de werken die in Stalhille uitgevoerd worden opgevolgd worden 
door de gemeente. 
 
Schepen Jan Pollet stelt dat de werken nog niet zijn opgeleverd en dat de gemeentelijke technische 
dienst regelmatig gaat kijken. 
 
Raadslid Caroline Daenekindt vraagt of er nog een bijkomende bewonersvergadering voor de werken 
aan de Gistelsteenweg voorzien zal worden. Zal er meegewerkt worden voor de nieuwe 
huisaansluitingen van de woningen? 
 
Schepen Jan Pollet antwoordt dat de bewoners persoonlijk hierover zullen aangesproken worden. Het 
is de taak van het studiebureau om toezicht te houden op de aansluitingen. 
 
Daarna wordt overgegaan tot de stemming: 
 
- Stemming over het voorstel van communicatie per brief aan de bewoners bij het uitvoeren van 

werken van enige omvang: unaniem voor 
 
- Stemming over de verplichting van communicatie per brief aan de bewoners door derden die 

werken op het grondgebied uitvoeren: unaniem voor 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
(1) Raadslid Jacques Monteyne vraagt naar de inkomsten over de bijbetaling van het containerpark 
 
 Schepen Isabelle Louis antwoord dat dit zal onderzocht worden en bezorgd worden aan het raadslid 
 
(2) Raadslid Jacques Monteyne vraagt naar een tussenkomst voor de wildgroei van auto’s en 

aanhangwagens langs de Gistelsteenweg. Het raadslid is bezorgd over de veiligheid van de fietsers 
omdat de aanhangwagens tot op het fietspad geparkeerd worden. De gemeente plaatst 
bannerhouders voor de verenigingen. Door het parkeren van dergelijke wagens kunnen deze 
banners niet gelezen worden. Dit werd door het raadslid al gemeld bij de politie. 

 
 Door de burgemeester wordt geantwoord dat dit al aangekaart werd bij de politie. Het is niet de 

schuld van het bestuur dat de politie hierop niet antwoordt. 
 
(3) Raadslid Jacques Monteyne merkt op dat er grachten gedempt werden op de hoek van de 

Jabbekestraat en de Zilverstraat. Wie heeft de bevoegdheid om hierover te beslissen. Ondertussen 
werd dit stuk ingezaaid met maïs. 

 
 Raadslid Georges Lievens merkt op dat het niet precies op de hoek van de Jabbekestraat en de 

Zilverstraat is en dat er geen buizen in de gracht zitten. 
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 Door de burgemeester wordt voorgesteld om foto’s aan te leveren zodat deze opmerking duidelijk 

wordt. 
 
(4) Raadslid Jacques Monteyne vraagt wanneer de heraanleg van de Dorpsstraat voorzien wordt. 
 
 Schepen Jan Pollet antwoordt dat hiervoor nog geen datum bepaald werd. 
 
(5) Raadslid Caroline Daenekindt legt een commerciële folder van een zonnepanelenbedrijf uit Brugge 

voor. Daarin wordt de foto van de burgemeester opgenomen en wordt ook het logo met 
wapenschild van de gemeente Jabbeke opgenomen. De vraag wordt gesteld of hiervoor de naam 
van de burgemeester gebruikt mocht worden en of hier passend op gereageerd kan worden. 

 
 Door de burgemeester wordt geantwoord dat hij telefonisch een verzoek ontvangen heeft. Er werd 

gezegd dat er contact genomen werd met het gemeentehuis. Er werd gevraagd om mee te werken 
aan dit voorstel voor energiebesparende maatregelen. Misschien was dit misleidend. De 
burgemeester zal nakijken op welke manier kan gereageerd worden. 

 
 Raadslid Jan Talloen heeft toevallig deze persoon ontmoet en die vertelde dat de burgemeester dit 

project ondersteunt. Het raadslid vond dit qua ethiek niet kunnen. 
 
 
Geheime zitting 
 
(wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere uitleg verschaft). 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de geheime zitting van 23 februari 2015 en aan het verslag van de zitting 
van 2 maart 2015. De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland op maandag 8 juni 2015. De 
vergadering wordt beëindigd om 22u35. 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter, 
G. Acke.         P. Vanden Bussche  
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