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Ontwerp notulen gemeenteraad 27 april 2017 
 
 
   Aanwezig: 
    Voorzitter:  VANDEN BUSSCHE Paul 
 Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, 

MONTEYNE Jacques, COUDEVILLE 
Claudia, ACKE Joël, DEREEPER Franky, 
DEPRÉE Geert, POLLET Jan, CASTELEYN 
Frank, D'HOEDT Annie, ORBIE Geert, 
DHAESE Annemieke, VERMAUT Han, 
DAENEKINDT Caroline, HENDRICKX 
Nadia, SABBE Cindy, TALLOEN Jan, 
VERAMME Thomas, LINGIER Marc 

Gemeentesecretaris: ACKE Gabriël 
 Verontschuldigd: VANHAVERBEKE Heidi, BOGAERT 

Hendrik, LOYSON Siska,  
 
 

1 Financiën - brandweer - omslag brandweerkosten - definitieve berekeningen 2011 en 
2012 - bezwaar 
 
Gelet op art. 10 §4 3°van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming zoals gewijzigd 
door de wet van 14.01.2013 inzake het adviesrecht van de gemeenteraad in deze materie; 
 
Gelet op  de definitieve afrekening voor de jaren 2011 en 2012, zoals meegedeeld bij aangetekende 
brief van 20 maart 2017 (ontvangen 22 maart 2017) van de provinciegouverneur, met verzoek al dan 
niet akkoord over te maken binnen een termijn van 40 dagen; 
 
Gelet op de uitspraak van het grondwettelijk hof van 16 februari 2017 waarbij de vordering tot 
nietigverklaring van de ‘interpretatieve’ wet van 9 november 2015 ongegrond werd verklaard; 
 
Gelet op het ongunstig advies van de gemeenteraad dd. 6 februari 2017 betreffende de voorlopige 
afrekeningen voor de jaren 2011 en 2012; 
 
Gelet op het feit dat de bedragen van de definitieve afrekeningen onveranderd zijn t.a.v. de 
voorlopige aanrekeningen; 
 
Gelet op het feit dat de nog steeds gebrekkige motivering; 
 
Overwegende dat het besluit van de gouverneur een manifeste schending inhoudt van de formele 
motiveringsverplichting zoals vastgelegd in de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering 
van de individuele bestuurshandelingen; 
 
Overwegende dat ook bestuurshandelingen die onderworpen zijn aan een goedkeuringstoezicht van 
een hogere overheid, onderworpen zijn aan de formele motiveringsplicht, en dat de motivering in de 
beslissing zelf terug te vinden moet zijn; wanneer de beslissing voorafgegaan wordt door het 
inwinnen van wettelijk voorgeschreven adviezen, dan is het essentieel dat de argumentatie van een 
negatief advies inhoudelijk wordt beantwoord; 
 
BESLUIT: 
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Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur dd. 20 maart mei 2017. 
 
Artikel 2 : 
De gemeenteraad herneemt haar bezwaren zoals ingebracht in het besluit van de gemeenteraad van 
6 februari 2017 ten aanzien van het voorstel tot definitieve afrekening met betrekking tot de kosten 
van de brandweer over de jaren 2011 ‐ 2012.  
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad verleent haar niet akkoord en wenst elk rechtsmiddel aan te wenden in bezwaar 
ten aanzien van het besluit van de Gouverneur van 20 maart 2017, waarbij de definitieve kosten van 
de brandweer voor de jaren 2011 en 2012 voor de gemeente Jabbeke worden bepaald en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter, 
G. Acke.         P. Vanden Bussche  
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