Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 06 mei 2019

Aanwezig :
Voorzitter:

Chris Bourgois

Schepenen :

Daniël Vanhessche, Frank Casteleyn, Claudia
Coudeville, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul Storme

Raadsleden :

Hendrik Bogaert, Joël Acke, Reinhart Madoc, Geert
Orbie, Hilde Despiegelaere, Annemieke Dhaese, Han
Vermaut, Nadia Hendrickx, Peter-Jan Hallemeersch,
Carine Vandermeersch, Wim Vandenberghe, Ilse
Vandenbroucke, Piet Berton, Marleen Vanden Broucke,
Werner Coudyzer, Lieselotte Debackere,

Algemeen Directeur

Gabriël Acke

Afwezig of verontschuldigd :

Betreft : 18 Leefmilieu - wegbermbeheer - maaien door landbouwers - subsidiereglement herneming (Referte: I/FRO/2018/442886)
De gemeenteraad
Er is de subsidieregeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 maart 1990, waarbij een regeling is uitgewerkt voor
aangelande landbouwers die meewerken aan het wegbermbeheer.
De huidige subsidieregeling voorziet een toelage van 0,1 euro per lopende meter voor het maaien van de ecologische
waardevolle wegbermstroken op het openbaar domein en het onmiddellijk opruimen van het maaisel.
Er wordt momenteel nog zo’n 66 km gemaaid door aangelande landbouwers die tweemaal per jaar een maaibeurt uitvoeren na 15
juni en na 15 september.
Het subsidiebedrag van 0,1 euro is van toepassing sinds de aanpassing van de subsidieregeling op 15 december 1997. De kosten
voor machines, brandstoffen, het eventuele loonwerk en het opruimen zwerfvuil zijn echter door de jaren heen fors toegenomen.
Het maaien van de wegbermen via externe aannemer bedraagt momenteel ook 0,10 euro per lopende meter voor één maaibeurt.
De betrokken landbouwers maaien twee maal per jaar de toegewezen wegberm en hebben als aangelande er belang bij om de
ecologische waardevolle wegbermen met zorg te onderhouden.
Er is het voorstel om het subsidiebedrag voor het maaien van de wegbermen te verhogen van 0,1 euro naar 0,2 euro per lopende
meter voor twee maaibeurten op jaarbasis.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT:
Enig artikel:
Er wordt beslist om het subsidiebedrag voor het maaien van de wegbermen langs de landbouwwegen te verhogen tot 0,20 euro
per lopende meter en dit vanaf 1 januari 2019.
Aldus beslist door de gemeenteraad van 06 mei 2019
Gabriël Acke
Algemeen Directeur

Chris Bourgois
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Gabriël Acke

Chris Bourgois

Algemeen Directeur

Voorzitter
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