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GEZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 23 NOVEMBER 2020

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend -  Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke,  algemeen directeur

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting498006

prijsvraag - vellingswerken - bomen - diverse locaties526229 De prijsvraag wordt toegewezen aan de laagst regelmatige aanbieder.

Overheidsodrachten - Onderhandelingsprocedure -  aankoop 
smileybord op mobiele aanhangwagen

523670 Het schepencollege stemt in met de bijkomende aankoop van een mobiele 
oplossing.

Overheidsopdracht - bibliotheek - voorstel tot aankoop van 
herbruikbare kerstbomen en decoratie

527375 Het schepencollege verleent zijn goedkeuring aan voorliggend voorstel tot 
aankoop van twee herbruikbare kunstkerstbomen en decoratie voor de 
versiering van bibliotheek Jabbeke.

verslag en bijhorende stukken van de gemeenteraadscommissie 
subsidies 2020 - 2021 dd maandag 16 november 2020 
(subsidiecommissie - verenigingen)

527161 Het college neemt kennis van het verslag en de bijhorende stukken van de 
gemeenteraadscommissie dd 16 november 2020.
Het college legt de bedragen van de gewone en impulssubsidie 2020 van de 
sportverenigingen, de jeugdverenigingen, de culturele en socio-culturele 
verenigingen, de milieuverenigingen en de sportmanifestaties voor brede 
publiek en wielerwedstrijden voor in de gemeenteraad van december 2020 
zodat deze bedragen nog dit jaar kunnen uitbetaald worden. De 
voorgestelde bedragen voor de begroting 2021 zullen verwerkt worden in 
de algemene begroting 2021.

Corona/Covid 19 - relancemaatregelen - toekenning aanvullende 
coronadotatie aan verenigingen

527397 Het college neemt kennis van het voorstel dat genomen werd tijdens 
gemeenteraadscommissie subsidie dd 16 november 2020.
Het college legt de bedragen voor in de gemeenteraad van december 2020 
zodat deze bedragen nog dit jaar kunnen uitbetaald worden.

bibliotheek - voorstel tot aankoop van 56 boeken bij handelaar 
Brugse Boekhandel

527412 Het schepencollege verleent zijn goedkeuring voor de aankoop van 56 
volwassen boeken
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bibliotheek - voorstel tot aankoop van 143 jeugdboeken bij 
handelaar Brugse boekhandel

527426 Het schepencollege verleent zijn goedkeuring voor de aankoop van 143 
jeugdboeken.

bibliotheek - meubilair - voorstel tot aankoop van meubeluitbreiding526733 Het schepencollege verleent zijn goedkeuring aan voorliggend voorstel tot 
uitbreiding en upgrade van het bibliotheekmeubilair met boekenbakken, 
boekenkar en presentatiemeubilair.

Fairtrade - Toerisme - Cultuur - picknickzondagen in iedere 
deelgemeente - zomer 2021

527431 De gemeente Jabbeke wenst zich te blijven profileren als Fairtrade 
gemeente. Het schepencollege keurt hiervoor het initiatief goed om 
picknickzondagen te organiseren in de zomer van 2021. De 
picknickpakketten worden samengesteld met lokale producten.

Cultuur - Organisatie Poëzie in de tuin 2021 - communicatie oproep 
tot gedichten

527434 Het schepencollege verleent de steun aan deze oproep.

bibliotheek - tentoonstelling - poëzie in de tuin - januari 2021527472 Het schepencollege verleent zijn goedkeuring aan voorliggend voorstel tot 
het organiseren van een tentoonstelling van deelnemende dichters van de 
laatste editie van poëzie in de tuin in bibliotheek Jabbeke.

begraafplaatsconcessies526643 Er wordt goedkeuring verleend aan de concessies.

Evenementen - eindejaar 2020 - vuurwerk - oproep tot spaarzaam 
omspringen met vuurwerkvergunningen/strikt nazicht

527049 Sinds 27 mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het 
afsteken van vuurwerk.
 
In het kader van dit algemeen verbod beslist de gemeente Jabbeke dan ook 
om voor de overgang van oud naar nieuw niet meer te voorzien in een 
uitzonderingsbesluit. Aldus is het in onze gemeente niet meer toegestaan 
om vuurwerk af te steken tijdens overgang van oud naar nieuw.

Het politiebesluit van de gouverneur van 16 november 2020 voorziet 
eveneens in een verbod  op vuurwerk, kerstboomverbrandingen en 
lampionnen tot 18 januari 2021.

Omgevingsloket - Project Nr: 2020050110 - Waterput 5 -
regularisatie uitbreiding vergunde ééngezinswoning - 

517141
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omgevingsvergunning

Omgevingsloket - Project Nr: 2020080148 - Vaartdijk-Noord 9 - het 
slopen en bouwen van een woning, het verbouwen va de 
bijgebouwen (stallingen), het aanleggen van een verharding - 
omgevingsvergunning

517147

Omgevingsloket - Project Nr: 2020028453 - het plaatsen van een 
elektriciteitscabine  - wijzigen ingedeelde inrichting - IIOA - 
omgevingsvergunning

517530

Omgevingsloket - Project Nr: 2020051993 - het plaatsen van een 
kleine windmolen - Jabbekestraat 11 - omgevingsvergunning

510039

Gemeentewerken - dossier landbouwwegen 2020 - verzoek om 
voorlegging aan de gemeenteraad

527094 Het dossier wordt aldus voorgelegd aan de gemeenteraad..

Aankoop 2 nieuwe grasmaaiers – vervanging bestaande grasmaaier.527655 Het schepencollege verleent zijn goedkeuring voor  de aankoop van 2 
nieuwe grasmaaiers ter vervanging van 2 oude grasmaaiers.
Het dossier wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau498010


