Notulen gemeenteraad 8 maart 2021
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Aanwezig:
Voorzitter: VANDENBERGHE Wim
Raadsleden: VANHESSCHE
Daniël,
BOGAERT
Hendrik,
COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEPRÉE Geert,
ee
POLLET Jan, MADOC Reinhart, CASTELEYN Frank,
ORBIE Geert, DESPIEGELAERE Hilde, DHAESE
Annemieke, VERMAUT Han, HENDRICKX
CKX
KX Nadia,
HALLEMEERSCH
Peter-Jan,
STORME
ORME
P
Paul,
VANDERMEERSCH Carine, BOURGOIS
OURGOIS
URGOIS Chris,
VANDENBROUCKE Ilse, BERTON
ON Piet, VANDEN
BROUCKE Marleen, COUDYZER
ZER Werner,
rner, FOURI
FOURIER
Olivier
Algemeen directeur: ACKE Gabriël
Verontschuldigd:
DEPRÉE Geert,
rt,

In
toepassing
van
het
besluit
van
de
burgemeester
van
14
april
2020
(https://www.jabbeke.be/Details.aspx?detail=29625)
255) wordt de vergade
vergadering op digitale wijze gehouden
via de toepassing MS Teams en met live-streaming.
ming. De zitting vangt aan vanaf 20 uur.
1 Goedkeuring verslag vorige zitting
ting
ng

G
EM
EE

Aan de gemeenteraad wordt hett verslag van de vorige
vo
zitting voorgelegd, houdende de notulen van de
genomen beslissingen en het opp de website van de gemeente gepubliceerde audiovisueel verslag.
BESLUIT:

Enig artikel
De gemeenteraad
aad geeft
eeft zonder opm
opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 1 februari
2021.
2 Preventie/gezondhe
Preventie/gezond
Preventie/gezondheid - Corona/Covid-19 - vaccinatiecentrum De Groene Meersen veiligheidsdossier
igheidsdossier - operationeel draaiboek - kennisname
Gemeente
meente Jabbe
Jabbeke werkt in het kader van de Eerstelijnszone WE40 samen met de gemeente Zedelgem
voor
or de operationele
oper
ondersteuning van het vaccinatiecentrum De Groene Meersen.
Via de d
diensten van de gemeente Zedelgem werd gewerkt aan een veiligheidsdossier en operationeel
draaiboek
d
raai
voor het centrum De Groene Meersen.
Deze documenten worden ook ter kennis gebracht van de gemeenteraad.
BESLUIT:
Enig artikel
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De gemeenteraad neemt kennis van het veiligheidsdossier en het operationeel draaiboek voor het
centrum De Groene Meersen.
3 Lokale Politie Kouter - jaarrekeningen 2019 – 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
euw
Gemeentewet van toepassing worden verklaard op de lokale politie.
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Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 bepaalt het Algemeen Reglement op de boekhouding
ekhouding
oudin van
de lokale politie.

De jaarrekening (zijnde begrotingsrekening, balans en resultatenrekening) over het dienstjaar
nstjaar 2019 va
van
de politiezone Kouter werd door de politieraad definitief vastgesteld tijdens de zitting van 24 februari
febr
2021.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen:

R

BESLUIT:

N
TE

Enig artikel:
Er wordt kennis genomen van de jaarrekening (zijnde begrotingsrekening,
egrotingsrekening, ba
balans en resultatenrekening)
over het dienstjaar 2019 van de politiezone Kouter.
r.
4 Lokale Politie Kouter - begroting - dienstjaar
nstjaar 2021

EE

De materie wordt geregeld door de wet van 7 december
decembe 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee
wee niveaus, in het bijzonder
bij
artikel 40, derde en zesde lid en artikel
71, eerste lid, alsmede door het
ett koninklijk besluit va
van 16 november 2001 houdende de nadere regels
inzake de berekening en de verdeling van de
d gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeente politiezone;
ne;
e;
De politiebegroting 2021 werd in de pol
poli
politieraadszitting van 24 februari 2021 goedgekeurd.
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Bij de goedkeuring
uring van
an de politiebe
politiebegroting 2021 werd rekening gehouden met de verdeelsleutel zoals
bepaald in het koninklijk besluit
beslu van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de
be
berekening
ing en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente
politiezone;
ezone
ezone;
Inn het budget van het
h gemeentebestuur Jabbeke voor het jaar 2021, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 14 december 2020, was een krediet van 1.246.251 euro voorzien. Uiteindelijk werd
door
or de politie
politieraad de werkingstoelage eveneens bepaald op 1.246.251 euro.
Op voors
voorstel
voor
van het College van Burgemeester en Schepenen:
BESLUIT:
ES

Artikel 1:
Er wordt goedkeuring gegeven aan de jaardotatie voor de politiezone IPZ Kouter voor het dienstjaar
2021, en dit voor een bedrag van 1.246.251 euro.
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Artikel 2:
Dit besluit wordt ter kennis gegeven aan dhr. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en aan
de politiezone.
5 Vrijetijd - cultuur - evenementen - oprichten van een gemeentelijk 11-juli-comité
Ter zitting van de gemeenteraad van 1 juli 2019 - agendapunt 14 - werd gevraagd naar een onderzoek
rzoe
voor het oprichten van een gemeentelijk elf-juli-comité.
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De cultuurraad heeft op 9 december 2019 - agendapunt 7.1 - beslist om navraag te doen
en of er in de
cultuurraad en in socio-culturele organisaties een werkgroep zou gevormd kunnen worden om de
deze
organisatie op zich te nemen.
Op 26 januari 2021 - agendapunt 6 - besliste de cultuurraad om de voorgestelde
telde werkgroe
werkgroep te la
laten
fungeren onder de cultuurraad. Een eerste activiteit zou georganiseerd kunnen
nnen
en worden voo
voor 20
2022.

BESLUIT:
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Voor de financiering van het elf-juli-comité kan het gemeentelijk subsidiereglement
idiereglement
diereglement n.a.v.
n
de organisatie
van kermissen toegepast worden (gemeenteraad 6/05/2002 - wijziging
wijzig
gemeente
gemeenteraa
gemeenteraad 13/03/2006).
Hierbij geldt de voorwaarde om op voorhand een principiële aanvraag
nvraag met kostenraming
kostenram voor te leggen
aan het schepencollege ter waarde van maximaal 2.700 euro.. Facturen tot 2.700 eeuro worden geregeld
via de gemeente waarbij de gemeente de Vlaamse-subsidies
ies
es kan terugvorderen
terugvorde
terugvorderen.

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om een elf-juli-comité
omitéé op te richten on
onder de werking van de cultuurraad.
6 Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving
aatnaamgeving - tto
toekenning straatnaam voor verkaveling
Oude Dorpsweg 106-108 te
e Varsenare - prin
princ
principebeslissing
De Gemeenteraad van Jabbeke,
bbeke in zitting van 8 maart 2021,
bbeke,
Bevoegdheid

G
EM

- Artikel 1 van hett Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen enn pleinen
pleine
Juridische
sche grond
gron

- Decreet van 28 januari
ja
1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen,
gewijzigd bij decreet
de
van 1 juli 1987, decreet van 4 februari 1997 en decreet van 29 november 2002
- Decreet Lo
Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen
Lok
- Algeme
Algemene onderrichtingen betreffende het toekennen en wijzigen van plaatsnamen, verschenen in
het Bestuursmemoriaal
Be
nr. 25 van 29 juli 1998
- Ric
Richtlijnen voor het geven en spellen van straatnamen, verschenen in het Bestuursmemoriaal nr. 39
van 26 november 1998
- Omzendbrief van 23 februari 2018: Best-Address - Richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen
en toekennen van een adres en huisnummer
- Gemeenteraadsbesluit van 6 juli 2020 over het vaststellen van het stratentracé en het instemmen
met de wegenis-, riolerings- en infrastructuurwerken van de verkaveling Oude Dorpsweg gelegen
te 8490 Jabbeke (Varsenare)
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 februari 2021 waarbij beslist werd
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om de naam ‘Westdorp’ voor te stellen aan de Gemeenteraad.
Feiten en context
Op 6 juli 2020 stelde de Gemeenteraad het stratentracé vast en stemde zij in met de wegenis-,
riolerings- en infrastructuurwerken van de verkaveling Oude Dorpsweg gelegen te 8490 Jabbeke
(Varsenare). Op gronden gelegen in de Oude Dorpsweg 106-108 wordt in het kader van deze
verkaveling een woonproject gerealiseerd, waarbij 14 eengezinswoningen en een meergezinswoning
onin
(langsheen de Oude Dorpsweg) worden voorzien.
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De wegenis in de verkaveling bestaat uit een doodlopende straat in asfaltverharding die aansluit
sluit op de
Oude Dorpsweg, ter hoogte van de (te slopen) woning Oude Dorpsweg 106. Err is enkel lok
lokaal
bestemmingsverkeer mogelijk.
Om de toekomstige bewoners langs deze nieuwe straat een duidelijk adress te kunnen gev
geven, m
moet
voor deze straat een naam vastgesteld worden.
Vormvereisten

TE

R

Bij het vaststellen van een naam van openbare wegen en pleinen
en of het wijzigen van deze naam wordt
bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis,
hiedenis, het kunst- en cultuurleven, de
toponymie en de volkskunde.

De naam van een nog levende persoon mag niet wo
worden
rden gebruikt. In aanmerking komen enkel de
namen van uit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk
lge
gemeen-maatschappe
meen-maatschappe oogpunt belangrijke figuren.
Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan figuren
uren di
diee voor de ge
gemeente of voor de onmiddellijke
omgeving van betekenis zijn geweest.

EE

Motivering

N

Vooraleer over te gaan tot het vaststellen
aststellen van een st
straatnaam wordt een niet-verplicht advies
ingewonnen van de Gemeentelijkee Adviesraad voor Cultuurbeleid
Cu
(Cultuurraad).

Het College van Burgemeester
emeester en Schepen
Schepenen besliste op 26 oktober 2020 om de procedure inzake
straatnaamgeving op
p te starten en om hhet advies van de Cultuurraad in te winnen over een nieuwe
straatnaam.

G
EM

Het Collegee ontving op 27 januari
janua 2021 het advies van de Cultuurraad, dat werd uitgebracht op zijn
jan
algemenee vergadering van 26 januari 2021.
Dee Cultuurraad stelt vvolgende
vo
straatnaam voor: Westdorp.
Het voorstel van d
de Cultuurraad verwijst naar de historische toponiem ‘Westdorpe’, die herinnert aan
eenn buurtschap (kleine wijk) dat zich vroeger situeerde ten zuidwesten van de kerk van Varsenare. Een
deel
el van het
h projectgebied van de verkaveling Oude Dorpsweg hoorde bij deze wijk “Westdorpe”.
Met dit
d advies wenst de Cultuurraad een verdwenen plaatsnaam, die gekend is uit oude land- en
kadasterboeken,
ad
terug in ere te herstellen.
Op 15 februari 2021 besliste het College om in te stemmen met het advies van de Cultuurraad en de
straatnaam “Westdorp” voor te stellen aan de Gemeenteraad.
Deze straatnaam wordt door de Gemeenteraad eerst principieel vastgesteld, waarna een openbaar
onderzoek volgt en het formeel advies van de Cultuurraad wordt gevraagd. Pas daarna kan de
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Gemeenteraad een definitief besluit tot vaststelling van de straatnaam nemen.
Verwijzingsdocumenten
- Collegebeslissing van 26 oktober 2020 (beslissing om advies te vragen aan de Cultuurraad)
- Advies van de Cultuurraad - brief ontvangen op 27 januari 2021
- Collegebeslissing van 15 februari 2021 (beslissing om de straatnaam ‘Westdorp’ voor te stellen aan
de gemeenteraad met het oog op principiële vaststelling)
- Verkavelingsplan
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BESLUIT :

Artikel 1 :
De naam voor de nieuwe openbare weg in de verkaveling aan de Oude Dorpsweg
eg 106-108
-108 te Jabbek
Jabbeke
(deelgemeente Varsenare) wordt principieel vastgesteld als “Westdorp”.
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Artikel 2 :
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te belasten met het vvervullen van
de pleegvormen voorgeschreven in het decreet van 28 januari 1977,
977, om vervolgen
vervolgens over
o
te kunnen
gaan tot de definitieve toekenning van de straatnaam.

7 Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning
oekenning straatn
straatnaam voor verkaveling
hoek Windmolenstraat en Monnikenveld te Jabbeke - principeb
principebeslissing
De Gemeenteraad van Jabbeke, in zitting van 8 maart 2021,

N

Bevoegdheid

EE

- Artikel 1 van het Decreet van
n 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en pleinen
Juridische grond
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- Decreet van 28 januari 1977 tot bes
besc
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen,
gewijzigd bij decreet
reet van 1 juli 1987,
1987 decreet van 4 februari 1997 en decreet van 29 november 2002
- Decreet Lokaal
okaal Bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen
- Algemene
nee onderrichtingen be
betreffende het toekennen en wijzigen van plaatsnamen, verschenen in
het Bestuursmemoriaal
estuursmemoriaal nr.
nr 25 van 29 juli 1998
- Richtlijnen
chtlijnen voor het gev
geven en spellen van straatnamen, verschenen in het Bestuursmemoriaal nr. 39
van 26 november 1998
119
- Omzendbrief
mzendbrief van 23 februari 2018: Best-Address - Richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen
en toekennen vvan een adres en huisnummer
- Gemeentera
Gemeenteraadsbesluit
Gemeenter
van 6 juli 2020 over het vaststellen van het stratentracé en het instemmen
met de wegenis-,
w
riolerings- en infrastructuurwerken van de verkaveling Monnikenveld gelegen te
8490 JJabbeke
- Besluit
Bes
van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 februari 2021 waarbij beslist werd
om de naam ‘Van Haveskerckestraat’ voor te stellen aan de Gemeenteraad.
Feiten en context
Op 6 juli 2020 stelde de Gemeenteraad het stratentracé vast en stemde zij in met de wegenis-,
riolerings- en infrastructuurwerken van de verkaveling Monnikenveld gelegen te 8490 Jabbeke. Op een
terrein gelegen op de hoek van de Windmolenstraat en de straat Monnikenveld wordt in het kader
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van deze verkaveling een woonproject gerealiseerd, waarbij 18 woonentiteiten, allen halfopen
bebouwing, worden voorzien.
De wegenis in de verkaveling bestaat uit een doodlopende straat in asfaltverharding die aansluit op de
straat Monnikenveld. Er is enkel lokaal bestemmingsverkeer mogelijk.
Om de toekomstige bewoners langs deze nieuwe straat een duidelijk adres te kunnen geven, moet
voor deze straat een naam vastgesteld worden.

AA
D

Vormvereisten
Bij het vaststellen van een naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze
eze naam wor
wordt
bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de
toponymie en de volkskunde.

R

De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt. In aanmerking
anmerking
merking komen en
enkel de
namen van uit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk
jk oogpunt
punt belangrijke
belangrijk figuren.
Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan figuren die voor de gemeente
meente of voor de o
onmiddellijke
omgeving van betekenis zijn geweest.

TE

Vooraleer over te gaan tot het vaststellen van een straatnaam
aatnaam wor
wordt een niet-verplicht advies
ingewonnen van de Gemeentelijke Adviesraad voor Cultuurbeleid
uurbeleid (Cultuurraa
(Cultuur
(Cultuurraad).
Motivering

N

Het College van Burgemeester en Schepenen
n besliste
bes e op 26 oktober
okto
2020 om de procedure inzake
straatnaamgeving op te starten en om hett advies
vies van dee Cultu
Cul
Cultuurraad in te winnen over een nieuwe
straatnaam.

EE

Het College ontving op 27 januari
rii 2021 het ad
advies van de Cultuurraad, dat werd uitgebracht op zijn
algemene vergadering van 26 januari
nuari 2021.
De Cultuurraad stelt volgende
gende
ende straatnaam voor:
voo Van Haveskerckestraat.
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Het voorstel van dee Cultuurraad verwijst naar de Heren van Haveskercke, die vanaf de Bourgondische
tijd (15de eeuw)) tot de jaren 1650 in het bezit waren van het feodaal kasteel van Jabbeke (nu
villadomein Flaminckapark).
aminckapark).
kapark).
Met dit advies
dvies wenst de Cultuurraad
Cultu
een eerbetoon te brengen aan deze adellijke familie, die gedurende
meer dan 200 jaar een bel
bela
belangrijke rol gespeeld heeft te Jabbeke en ver daarbuiten.
Op 15 februari 202
2021 besliste het College om in te stemmen met het advies van de Cultuurraad en de
straatnaam “Van Haveskerckestraat”
H
voor te stellen aan de Gemeenteraad.
Deze
eze stra
straatn
straatnaam wordt door de Gemeenteraad eerst principieel vastgesteld, waarna een openbaar
onderzoek volgt en het formeel advies van de Cultuurraad wordt gevraagd. Pas daarna kan de
onderzoe
Gemeenteraad een definitief besluit tot vaststelling van de straatnaam nemen.
Geme
Gemee
Verwijzingsdocumenten
- Collegebeslissing van 26 oktober 2020 (beslissing om advies te vragen aan de Cultuurraad)
- Advies van de Cultuurraad - brief ontvangen op 27 januari 2021
- Collegebeslissing van 15 februari 2021 (beslissing om de straatnaam ‘Van Haveskerckestraat’ voor
te stellen aan de gemeenteraad met het oog op principiële vaststelling)
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- Verkavelingsplan
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Gaat over tot de stemming met volgende uitslag:
Voor:
Frank Casteleyn, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Hilde Despiegelaere, Annemieke
Dhaese, Olivier Fourier, Peter-Jan Hallemeersch, Ilse Vandenbroucke, Chris Bourgois,
Carine Vandermeersch, Hendrik Bogaert, Claudia Coudeville, Daniël Vanhessche, Wim
Vandenberghe
Tegen:
Piet Berton, Geert Orbie, Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke, Werner Coudyzer,
yze
Reinhart Madoc
Onthouding: Nadia Hendrickx
BESLUIT :

Artikel 1 :
De naam voor de nieuwe openbare weg in de verkaveling aan de straat Monnikenveld te Jabb
Jabbeke
(deelgemeente Jabbeke) wordt principieel vastgesteld als “Van Haveskerckestraat”.
kestraat”.
traat”.
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Artikel 2 :
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen
nen te belasten me
met he
het vervullen van
de pleegvormen voorgeschreven in het decreet van 28 januari
rii 1977, om vervolgen
vervolgens over te kunnen
gaan tot de definitieve toekenning van de straatnaam.
8 Leefmilieu - leveren en plaatsen individuele
uele
ele waterzuiveringsinstallaties
waterzuivering
- collectieve
aanpak - dossier subsidie aanvullende gewestbijdrage
estbijdr
estbijdrage

EE

N

Gaat over tot de stemming omtrent het amendem
amendement
ende ent voor d
de verdaging van dit agendapunt voor
bijkomend technisch onderzoek:
Voor:
Nadia Hendrickx, Olivier
ivier
vier Fourier, Peter-Ja
Pete
Peter-Jan
r
Hallemeersch, Piet Berton, Geert Orbie,
Han Vermaut, Marleen
rleen
leen Vanden Broucke
Brouck
Broucke, Werner Coudyzer, Reinhart Madoc
Tegen:
Frank Casteleyn,
n, Jan Pollet, Paul Storme,
SSto
Joël Acke, Hilde Despiegelaere, Annemieke
Dhaese, Ilsee Vandenbroucke, Chris
C
Bourgois, Carine Vandermeersch, Hendrik
Bogaert, Claudia Coudeville, D
Daniël Vanhessche, Wim Vandenberghe
De gemeenteraad gaat
aat verder over tot d
de behandeling,

G
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Er is de wett van 26 maart 19
1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging.
ging.
Er is het besluit van de Vlaamse
Vla
Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van
de aanleg van openbare
openba
openbar rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige
rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties
rioolwaterzuiverings
rioolwaterzuiveringsi
door de gemeenten,
gemeent
gemeen
gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
nden of de Vlaamse
V
Maatschappij voor Watervoorziening;
Er is het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne (Vlarem II) met latere wijzigingen waarin bepaald is dat de saneringsplicht ten laste
is vvan
a de burger.
Er is het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende subsidiëring van de werken
vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
In dit besluit is bepaald dat de gewestbijdrage voor een individuele waterzuiveringsinstallatie met
prioriteit 1 of 2, zoals opgenomen in het geldende definitief goedgekeurde gebiedsdekkende
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uitvoeringsplan, 3500 euro per individuele waterzuiveringsinstallatie bedraagt.
Er is de beslissing van de gemeenteraad van 8 mei 2017 betreffende organisatie van een gemeentelijk
aanbod voor de collectieve aanpak voor het bouwen en beheren van individuele
waterzuiveringsinstallaties.
Er werd hiervoor een uitgebreide consultatieronde en overleg gevoerd met alle betrokken eigenaars
van een woning gelegen in een rode cluster volgens het gemeentelijk zoneringsplan met prioriteitt 1.
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De keuze werd gelaten om in te stappen in het gemeentelijk voorstel om een installatie te plaatsen
mits tussenkomst van 500 euro of het al dan niet zelf in te staan voor een installatie en beroep
eroep
ep te doen
op de gemeentelijke premieregeling.

Van de vooropgestelde 75 woningen gelegen in een rode cluster met prioriteit 1 zijn err 35 inschrijvers
inschrijver
voor deelname aan het gemeentelijk traject voor het plaatsen van een IBA door
orr de gemeente. Hierv
Hiervoor
werden de nodige individuele afkoppelingsdossiers opgemaakt.

R

Aan de gemeenteraad wordt een aangepast en uitgewerkt ontwerpdossier
werpdossier
erpdoss r nee
neergeleg
neergelegd door het
aangestelde studiebureau (…) voor het leveren en plaatsen 35 individuele
dividuele w
wate
waterzuiveringsinstallaties.
rzuiveri
zuiv

TE

De opdracht heeft tot doel de levering en de plaatsing van individuele
ndividuele waterz
wa
waterzuiveringsinstallaties
uive
voor
de zuivering van het afvalwater afkomstig van individuele
dividuele gezinnen
gezinnen. Het effluent van de
zuiveringsinstallaties dient te voldoen aan de Vlarem-norm
norm
orm en de bijzondere
bijzonder lozingsvoorwaarden.

N

De werken omvatten in het bijzonder:
- het leveren van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties
ngsinstallaties
gsinstallaties met toe
toebehoren
- het plaatsen en aansluiten (werfinstallatie,
tie, voorbereidende
voor
dende werken,
w
plaatsing bekuiping KWZI en
aansluiting in- en effluentleidingen, elektrische
ektrische voeding, toezichtputten);
toe
to
- indienststelling, onderhoud en exploitatie;
ploitatie;

EE

Er wordt neerlegging gedaan van:
an:
n:
- het bijzonder bestek;
- de raming van de werken;
ken;
- een samenvattende meetstaat;
- het inschrijvingsbiljet;
biljet;

G
EM

De kostprijs voor dee installatie en eexploitatie van 35 installaties wordt thans geraamd op 279.425 euro
exclusief BTW.
TW.
W. Hiervoor kan ee
een gewestbijdrage bekomen worden van 3.500 euro per installatie.
Op voorstel
oorstel van het college
colleg van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
UIT:

Artikel
ikel 1:
Dee gemeent
gemee
gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp voor de levering en de plaatsing van 35
individuele waterzuiveringsinstallaties voor de zuivering van het afvalwater afkomstig van individuele
individue
individuel
gezinnen, dat geraamd wordt op een bedrag van 279.425 euro (exclusief BTW).
gezinn
Artikel 2:
De vermelde werken zullen gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding.
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9 Leefmilieu - vaststellen gemeentelijk retributiereglement op de aanvoer van bepaalde
soorten afval op het recyclagepark – wijziging asbestinzameling
De gemeenteraad
Er is het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 40, §3 en 41, 14°;
Er is het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en een
afvalstoffen (Materialendecreet);

AA
D

Er is het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
ms regle
reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
);;
Er is het uitvoeringsplan voor het huishoudelijke afval en gelijkaardig bedrijfsafval,
al, goedgekeurd
dgekeurd op 16
1
september 2016 door de Vlaamse Regering;

R

Er is de omzendbrief OMG 2020/0 2021/1 van 18 december 20200 betreffende
effende de wi
wij
wijziging en
actualisatie van de omzendbrief van 27 augustus 2008 over inzameling
meling van asbestcem
asb
asbestcement op de
recyclageparken in het Vlaamse Gewest;

TE

De IVBO heeft het initiatief genomen om het inzamelen van
n asbest binnen
binne het w
werkingsgebied van de
intercommunale op een veilige manier te kunnen organiseren.
ren. Daartoe voorziet
voor
IVBO in het aanleveren
van asbestzakken van verschillende formaten en ook in persoonlijke besch
beschermingskits (PBM-kits) die
een overall, een mondmasker FFP3 met ventiel, afspoelbare
fsp
spoelbare
oelbare handschoe
handschoenen, kleefband en een IVBOasbestbrochure bevatten.

N

Het gemeentelijk retributiereglement van 14 december
dece
december 2020 w
wordt gewijzigd en aangepast aan het
aanbod van IVBO met betrekking tot dee asbestzakken en de PBM-kit.

EE

De financiële toestand van de gemeente
emeente wordt bij de
d vaststelling van het retributiereglement in
overweging genomen.
Op voorstel van het college
ege
ge van burgemeester en schepenen;

G
EM

Gaat over tot de stemming
emming met volgende uitslag:
Voor:
Frank
nk Casteleyn, Jan Pollet,
P
Paul Storme, Joël Acke, Hilde Despiegelaere, Annemieke
Dhaese,
ese, Piet Berto
Berton, Geert Orbie, Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke, Werner
Coudyzer, R
Rei
Reinhart Madoc, Ilse Vandenbroucke, Chris Bourgois, Carine
Vandermeersch, Hendrik Bogaert, Claudia Coudeville, Daniël Vanhessche, Wim
Vandermeers
Vandenberghe
Vandenber
Tegen:
egen:
en:
Nadia Hendrickx,
H
Olivier Fourier, Peter-Jan Hallemeersch,
BESLUIT

Enig
ig artikel:
artike
De geme
gemeenteraad stelt hiernavolgende wijziging vast van het gemeentelijk retributiereglement op de
aanvoer van bepaalde soorten afval op het recyclagepark:
aanvoe
In C4 artikel 3 wordt volgende passage toegevoegd, met name:
"Het aanbieden van asbestafval op het recyclagepark dient steeds in afgesloten zakken te gebeuren.
Voor het verwijderen van kleinere hoeveelheden hechtgebonden asbest, alsook het transporteren en
aanbieden zo veilig mogelijk te laten gebeuren is er het aanbod van:
- Transparante zak groot +/- 120x220 cm met asbestlogo: 2,50 euro per stuk

1RWXOHQJHPHHQWHUDDGPDDUW±SDJLQD

- Transparante zak middelgroot +/-120x130 cm met asbestlogo: 1,50 euro per stuk
- Transparante zak klein +/- 80x120 cm met asbestlogo: 1 euro per stuk
- PBM-kit: 15 euro per kit"
10 Patrimonium - Hof ter Straeten Varsenare - bouwen van nieuwe tennisinfrastructuur
tennisclub Varsenare - ontwerp
De gemeenteraad

AA
D

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende
etreffende
effen de
bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
estuurshandelingen,
handelingen, en
e
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

R

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald
epaald
paald artikels 326 to
tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.

TE

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
rken, leveringen en diensten
d
en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten,
drachten,
rachten, meer bepaa
bepaal
bepaald artikel 36.

N

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling
bepa
van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
gingen.

EE

Het koninklijk besluit van 18 april
pril
ril 2017 betreffende
betreffend plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
Het college van burgemeester
rgemeester en schepenen
sche
besliste in zitting van 21 oktober 2019 de
ontwerpopdracht voor
oor de opdracht “Rea
“Realisatie van nieuw gebouw met infrastructuur voor Tennisclub
Varsenare” toe tee wijzen aan (…).

G
EM

In het kader
err van deze opdracht
opdra
opdrach werd een bestek met nr. I/SEC/2020/528185 opgesteld door de
ontwerper,
per,
er, (…).
Deze
eze
ze opdracht is opgedeeld
opge
opged
in volgende percelen:
xx Perceel 1 (Ruwb
(Ruwbo
(Ruwbouw en Afwerking), raming: 611.013,30 euro, excl. BTW of 739.326,09 euro, incl.
21% BTW;
xx Perceel 2 (S
(Sanitaire installaties en HVAC), raming: 244.759,58 euro, excl. BTW of 296.159,09 euro,
incl. 21
21% BTW;
xx Perceel
Perce 3 (Elektrische installatie), raming: 119.360,28 euro, excl. BTW of 144.425,94 euro, incl.
BTW 21%
BT
x Perceel 4 (Lift), raming: 43.429 euro, excl. BTW of 52.549,09 euro, incl. BTW 21%
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.018.562,16 euro, excl. BTW of 1.232.460,21
euro, incl. BTW (213.898,05 euro, BTW medecontractant). Dit wordt opgenomen in de aanpassing
van het meerjarenplan.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
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Gaat over tot de stemming met volgende uitslag:
Voor:
Frank Casteleyn, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Hilde Despiegelaere, Annemieke
Dhaese, Olivier Fourier, Peter-Jan Hallemeersch, Ilse Vandenbroucke, Chris Bourgois,
Carine Vandermeersch, Hendrik Bogaert, Claudia Coudeville, Daniël Vanhessche, Wim
Vandenberghe
Onthouding: Nadia Hendrickx, Piet Berton, Geert Orbie, Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke,
Werner Coudyzer, Reinhart Madoc

AA
D

BESLUIT:
Artikel 1:
Het bestek met nr. I/SEC/2020/528185 en de raming voor de opdracht "Realisatie van
an nieuw gebouw
met infrastructuur voor Tennisclub Varsenare", opgesteld door de ontwerper,
werper, (…) worden
worde
goedgekeurd.

R

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
ek en zoals opgenom
opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen
mingen van werken,
wer
leveringen
le
en
diensten. De raming bedraag 1.018.562,16 euro, excl. BTW of 1.232.460,21 eu
euro, incl. BTW
(213.898,05 euro BTW medecontractant). Dit wordt opgenomen
pgenomen
genomen in de aa
aan
aanpassing van het
meerjarenplan.

EE
N
TE

Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare proc
procedure.
Artikel 3:
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld
ngevuld
uld en bekendgem
bekendge
bekendgemaakt op nationaal niveau.
11 Gemeentewerken - groenonderhoud
onderhoud - Footst
Footstep 360° GROEN - verlenging contract
De voorbije 3 jaren werd een
enn contract afgesloten met het sociaal tewerkstellingsbedrijf 360° GROEN
– Footstep voor het onderhoud
erhoud van
van een deel vvan groenpatrimonium.

G
EM

Dit team staat in voor
or het groenonderho
groenonderhoud van de 8 begraafplaatsen, alle speelpleinen, de buitenzones
rond de sportvelden
velden
den en de atletie
atletiekpiste. Daarnaast werd nog extra hulp geboden bij ander
groenonderhoud.
oud.
Het team
m bestaat uit 4 medewerkers
medew
en 1 begeleider en beschikt over een eigen voertuig, alle nodige
klein materiaal en aansturing
aansturin door een eigen ploegbaas.
aansturi
Tussen 1 april en 15
1 november 2020 werden in totaal 5.263 uren gepresteerd voor een totaalbedrag
van 98.379 euro.
Er was alg
algemene tevredenheid van het geleverd werk.
algem
De huidige
hu
hui
kostprijs bedraagt 16,34 euro/uur + 21% BTW voor de medewerkers en 26,53 euro/uur +
21%
% BTW voor de begeleider.
Er wordt voorgesteld dit sociaal tewerkstellingsproject verder te zetten voor de periode van 1 april
tot en met 31 oktober 2021.
Aldus gerekend met 160 werkdagen: 136.270,66 euro.
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Gaat over tot de stemming met volgende uitslag:
Voor:
Frank Casteleyn, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Hilde Despiegelaere, Annemieke
Dhaese, Nadia Hendrickx, Ilse Vandenbroucke, Chris Bourgois, Carine
Vandermeersch, Hendrik Bogaert, Claudia Coudeville, Daniël Vanhessche, Wim
Vandenberghe
Onthouding: Olivier Fourier, Peter-Jan Hallemeersch, Piet Berton, Geert Orbie, Han Vermaut,
Marleen Vanden Broucke, Werner Coudyzer, Reinhart Madoc
BESLUIT:

12 Overheidsopdrachten - gelinkt
softwareprogramma - ontwerp

R
AA
D

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de overeenkomst met Footstep 360° Groen, waarbij in
de periode van 1 april tot 31 oktober 2021 4 arbeiders en een ploegbaas ter beschikking
schikking gesteld
worden en dit met een geraamde kostprijs van 136.270.66 euro.
notuleren

en

briefwisseling
riefwisseling
sseling

-

a
aankoop

TE

Naar aanleiding van de beslissingen van de Vlaamse overheid
d om in te zetten o
op een eenduidige
standaard voor de uitwisseling van informatie, dienen lokale
kale besturen hieraan vanaf 30 juni 2021
verplicht medewerking te verlenen door akten, documenten
nten
ten en gegevens ter
te beschikking
b
te stellen op
de door de toezichthoudende overheid voorgeschreven
en wijzen.

EE

N

Momenteel wordt voor de interne verwerking van dossiers en notu
notulering gebruik gemaakt van een
eigen softwareprogramma. Op heden kan nog
og gebruik gemaakt w
worden van het programma Loket
Lokaal Bestuur voor de bekendmaking van besluiten
sluite aan de to
toez
toezichthoudende overheid. Vanaf 30 juni
2021 kan geen gebruik meer gemaakt worden
orden van het Loket LLo
Lokaal Bestuur en dient dus voor publicatie
gebruik gemaakt te worden van een eigen notuleringsoftware
notuleri
notulering
die voldoet aan de technische
voorwaarden ofwel gebruik te maken
ken van ‘Gelinkt Not
Notuleren’ (het digitale loket op de webtoepassing
van het Agentschap Binnenlandss Bestuur).

G
EM

Het eigen maatwerksoftware
ware pakket, dat ged
gedurende meer dan 20 jaar in gebruik is en waarbij de
gemeente Jabbeke destijds
tijds een voorloper w
wa
was op het vlak van software voor gemeenten, laten voldoen
aan de vereiste technische
hnische
nische voorwaarden zal
z heel wat voeten in de aarde hebben, waarbij het niet zeker
vaststaat dat dit ook
ok effectief hieraan zal
z kunnen voldoen. Aangezien het eigen softwarepakket echter
ook voorziet in een postregistratiesysteem
postregistratie
van inkomende en uitgaande post, is het noodzakelijk dat
ook een bijkomend
jkomend
komend en compatib
compat
compatibel postregistratiesysteem wordt aangekocht.
Artikel
el 4 van het besluit vvan de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende het gebruik van
open
pen
n standaarden doo
door de lokale besturen en tot nadere regeling van de databank van de lokale
mandatarissen
datarissen en van
va de databank van de leidend ambtenaren bepaalt dat de software die het bestuur
gebruikt om gegevens
gege
in zijn akten en documenten te bewerken, te bewaren, te importeren, te
publiceren,
bliceren, te vverwerken en ter beschikking te stellen, conform de open standaarden dient te zijn om
de interop
interoper
interoperabiliteit tussen softwaresystemen optimaal te laten verlopen.
Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende het gebruik van
Artike
open
pe standaarden door de lokale besturen en tot nadere regeling van de databank van de lokale
mandatarissen en van de databank van de leidend ambtenaren vermeldt dat de gemeente en het
OCMW akten en documenten dient te bewerken, bewaren, importeren, publiceren, verwerken en
gegevens ter beschikking dient te stellen conform vooropgestelde technische voorwaarden.
Het Ministerieel besluit van 3 december 2018 houdende bepaling en beheer van de open standaarden
en de technische voorwaarden voor de akten en documenten, voor de mandatendatabank en voor de
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databank van de leidend ambtenaren van de lokale en de provinciale besturen legt deze open
standaarden en technische voorwaarden vast.

AA
D

Overeenkomstig artikel 3 van het Ministerieel besluit van 3 december 2018 houdende bepaling en
beheer van de open standaarden en de technische voorwaarden voor de akten en documenten, voor
de mandatendatabank en voor de databank van de leidend ambtenaren van de lokale en de provinciale
besturen dienen de akten, documenten en gegevens ter beschikking gesteld te worden op één van
volgende wijzen:
1° op de webtoepassing van het bestuur conform de technische voorwaarden;
2° via het digitale loket op de webtoepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Gelet op artikel 41, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd
voegd voor het
vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden
orwaarden van
overheidsopdrachten, tenzij:
a) de opdracht past binnen het begrip `dagelijks bestuur', vermeld in punt 8°, waarvoor he
het coll
college
van burgemeester en schepenen bevoegd is;
b) de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden
en voorr die overheid
overheids
overheidsopdracht
nominatief aan het college van burgemeester en schepenen heeft toevertrouwd;

R

Met een gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2020 werd
erd
rd het grensbedrag voor
v
het dagelijks
bestuur van het schepencollege vastgelegd op 15.000 euro excl. BTW.

TE

De eenmalige kostprijs voor aankoop van eenn softwarepakket (briefwisseling,
(
notulering,
thuisomgeving raadsleden) wordt geraamd op 20.000
0000 euro excl. BTW. Aan dergelijk softwarepakket
zijn ook maandelijkse en/of jaarlijkse kosten (licenties, onderhou
onderh
onderhoud,
o
huur bijkomende server...)
verbonden, dewelke worden geraamd op 17.500
500 euro excl. BTW pper jaar.

N

De overheidsopdracht wordt geplaatst
aatst
atst bij on
onderhand
onderhandelingsprocedure
derhand
zonder voorafgaande
bekendmaking overeenkomstig artikel
el 42 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

EE

Enerzijds is voldaan aan de bepaling
aling in artikel 42, §1
§1, 1°,
1 a) Overheidsopdrachtenwet aangezien de goed
te keuren uitgave exclusief btw voor de overheidsopdracht
overheid
voor werken voor diensten lager zal zijn
dan 139.000 euro excl.. BTW (cfr. artikel 11, 2° en 90 van het Koninklijk besluit plaatsing
overheidsopdrachten in
n de klassieke sector
sectore
sectoren van 18 april 2017).

G
EM

Anderzijds bepaalt
alt artikel 42, §1, 1°, d), ii) Overheidsopdrachten wat de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande
fgaandee bekendmakin
bekendmaking ook kan toegepast worden wanneer de diensten alleen door een
bepaalde ondernemer
ndernemer
dernemer kunnen vverricht worden omwille van technische redenen. Momenteel wordt
binnen de gemeente Jabbeke
Jabbe
enkel met externe software pakketten gewerkt van Cevi (bv.
bevolking/burgerlijke
king/burgerlijke stand en omgeving) en Schaubroeck (bv. boekhouding en onthaalouders). Opdat
geen
enn kluwen van verschi
versch
verschillende softwarepakketten zou ontstaan binnen de verschillende administratieve
diensten, waarbij dan
da het risico zou kunnen bestaan dat een onderlinge koppeling niet mogelijk is,
waardoor dan mogelijks
m
dubbel werk zou moeten verricht worden om bepaalde dossiers in de
verschillende
rschillende so
software in te voegen, wordt geopteerd om enkel deze firma's te raadplegen.
BESLUIT
BESLUIT:

Artikel
rt
1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de aankoop van een softwarepakket voor notulering
(inclusief thuisomgeving voor raadsleden) en postregistratiesysteem voor een geraamd bedrag van
20.000 euro, excl. BTW.
Artikel 2:
De overheidsopdracht wordt geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
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bekendmaking.
Artikel 3:
De aankoop wordt toegevoegd aan de kredieten van 2021.
13 Financiën - jaarrekening gemeente 2019 - goedkeuringsbeslissing Gouverneur
kennisneming

-

AA
D

(Het agendapunt 16 (Toegevoegd agendapunt - raadslid Werner Coudyzer - gemeentelijke jaarrekening
ening
ning 2019)
wordt samen met dit agendapunt alsook met het agendapunt 4 van de OCMW-raadszitting van 8 maart 2021
(Financiën - jaarrekening OCMW 2019 - goedkeuringsbeslissing Gouverneur - kennisneming)
g) behandeld)

De publicatie op de webtoepassing van de gemeente van de jaarrekening 2019 van
n de gemeente
meente Jabbek
Jabbeke
werd vastgesteld op 7 september 2020. Dit dossier werd bij geregistreerd alss LF-JRBBC-20.
LF-JRBBC-20.1651.
Er wordt door de gouverneur gemeld dat de jaarrekening werd goedgekeurd.
ekeurd.

TE

R

Er is een opmerking van de gouverneur dat de jaarrekening niet werd vastgesteld wer
w
werd voor 30 juni.
Corona had ook zijn gevolg voor de tijdige rapportering omtrent
mtrent de jaarrekenin
jaarrekening 2019. Dit werd
meegedeeld aan het schepencollege van 6 juli 2020. De kerncijfers
erncijfers
rncijfers werden
wer
ook daar voorgelegd en
werden ongewijzigd voorgelegd aan de gemeenteraad van
n 7 september 2020
2020.
Naast deze opmerking, zijn er enkele bemerkingen die van louter technis
techni
technische aard zijn.
BESLUIT:

G
EM
EE
N

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de
d jaarrekening 2019 door de gouverneur.
14 Financiën - belastingen
en
n & retributies - h
herneming - gemeentelijk retributiereglement
op begraafplaatsconcessie
ssie en lijkbezorgin
lijkbezorging
j
g
(dd. 14/12/2020) - aanvulling concessie 20 jaar
Gelet op het decreet
et over het lokaal bestuur
bes
van 22 december 2017.
Gelet op het decreett van 16 januar
januari 2004 met latere wijzigingen.
Gelet het
et omgevingsvergunni
omgevingsvergunnin
omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
Gelet
elet
et op het besluit van
va de Vlaamse Regering d.d. 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet
van 25.04.2014 betre
betreffende
betr
de omgevingsvergunning.
Gelet
let op de om
omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019, betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de toepassing van de omgevingsvergunning in Jabbeke vanaf 1 januari 2019.
Overwegende
ve
dat het afleveren van sommige documenten belangrijke administratieve prestaties en/of
onderzoekingswerk met zich meebrengt.
Overwegende dat het billijk is dat de aanvrager van de documenten bijdraagt in een vergoeding voor
de technische kosten die gepaard gaan met deze prestaties en/of het onderzoekingswerk.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
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Na beraadslaging,
BESLUIT:

AA
D

Artikel 1:
Er wordt voor een periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een retributie geheven
op het afleveren van administratieve documenten en het verrichten van administratieve prestaties
tatie
vermeld in artikel 3, op de begraafplaatsconcessies, de lijkbezorging en op het aanvragen
gen van
omgevingsvergunningen en planologische attesten.
Retributies op het afleveren van administratieve documenten en het leveren van administratieve
administrati
prestaties.
Artikel 2:
De retributies vermeld in artikel 3 zijn verschuldigd door de persoon of instellingen
nstellingen
ellingen aan wie
wie, op eigen
verzoek het document wordt afgeleverd of voor wie, op eigen verzoek, de pres
prestaties
staties worden verricht.

G
EM

EE

N

TE

R

Artikel 3:
Volgende retributies zijn verschuldigd:
1 2,5 euro voor de toezending van de uitnodigingen voor de gemeenteraad
gemeente
van het dienstjaar en dit
langs niet-digitale weg;
2 10 euro voor de eenmalige toezending van gegevenslijsten;
nslijsten
nslijsten;
3 12,50 euro per exemplaar voor de afgifte van geog
geografische
eografische
rafische gegevens
gegevenskaarten voor zover deze niet
gratis ter beschikking worden gesteld voor hergebruik;
ergebrui
ergebruik;
4 25 euro per exemplaar voor de afgifte van
n een gemeentebegro
gemeentebegroting
meentebegr
of een gemeenterekening van
een financieel boekjaar;
5 125 euro voor het afsluiten van een huwelijk op zaterdag;
6 75 euro voor de afgifte van schriftelijke
ftelijke inlichtingen
inlichtingen va
van stedenbouwkundige aard per onroerend
goed ten behoeve van notarissen
en en andere persone
personen of verenigingen;
Een onroerend goed is een geheel van één of meer
m
me
aangrenzende kadastrale percelen waarvan het
zakelijk recht in eenzelfde
fde transactie
transactie wordt overgedragen aan eenzelfde natuurlijke persoon,
rechtspersoon of vereniging.
eniging.
nigin
7 20 euro voor het afleveren
fleveren van een uittreksel
uitt
uit het plannenregister per aanvraag. Een aanvraag
kan wel verschillende
ende percelen bevatten
bevatt die echter ruimtelijk aaneengesloten zijn.
8 20 euro voorr het afleveren van een uittreksel uit het vergunningenregister per aanvraag. Een
aanvraag kan
an wel verschillende percelen
p
bevatten die echter ruimtelijk aaneengesloten zijn.
9 5 euro voor
oor de afgifte van afschriften
afs
a
in het kader van het decreet openbaarheid van bestuur
10 kopieën
eën en prints : zwart/w
zwart/wit A4 - 0,25 euro; zwart/wit A3 - 0,5 euro; kleur A4 - 0,75 euro; kleur
A33 - 1,25 euro
11 planafdruk kleur :15,00
:15
:15, euro/m2
12 planscan :5,00 euro/m2
eur
eu
13 10 euro voor elke aangetekende zending in het kader van een openbaar onderzoek voor de
behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.
Artikel 4
4:
Het ter
te beschikking stellen van alle documenten aan gemeenteraadsleden is vrijgesteld van retributie.
Artikel 5:
De retributie wordt contant geïnd.
Retributies voor begraafplaatsconcessies en de lijkbezorging.
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Artikel 6:
Volgende retributies zijn verschuldigd voor een grafconcessie:
§1 375 euro voor een concessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;
onverminderd de toepassing van artikel 8 met betrekking tot de keuze van lijkbezorging.
§2 150 euro voor een concessie van 20 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden
ijde
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;
meente;
onverminderd de toepassing van artikel 8 met betrekking tot de keuze van lijkbezorging.
§3 750 euro voor een concessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het
et overlijden nniet
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregisterr van
an de gemeente;
onverminderd de toepassing van artikel 8 met betrekking tot de keuze van lijkbezorging.
ezorging.
ng.
§4 300 euro voor een concessie van 20 jaar voor personen die op het ogenblik
nblik
lik van het overlijde
over
overlijden niet
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister
gister van de ggemeente;
onverminderd de toepassing van artikel 8 met betrekking tot de keuze
ze van lijkbezor
lijkbezorging.
§5 375 euro voor het gebruik van een zandgraf zonder concessie
ssie voor personen d
die op het ogenblik
van het overlijden niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister,
olkingsregister, vreemdelingenregister
olkingsregiste
vreem
of
wachtregister van de gemeente.
§6 375 euro voor het gebruik van een zandgraf voor
orr 2 personen met ee
een concessie van 50 jaar die op
het ogenblik van het overlijden ingeschreven zijnn in het bevolkingsregister,
bevolkingsre
vreemdelingenregister of
wachtregister van de gemeente .
§7 150 euro, verhoogd met een bedrag
ag van 50 euro
eur per 5 jaar dat de initiële concessie intussen
verstreken is, voor de hernieuwing van een grafconcessie
grafconcess met een maximale verlenging van 20 jaar.
Volgende retributies zijn verschuldigd
huldigd
huldi
gd voor een co
colu
columbariumconcessie:
§8 575 euro voor een concessie
oncessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden
ingeschreven zijn in hett bevolkingsregister,
bevolkingsregister, vvreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;
§9 230 euro voor
or een concessie van 20 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden
ingeschreven zijn in het bevolkingsr
bevolkin
bevolkingsregister,
gsr
vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;
§10 950 euro voor een conce
concessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden niet
ingeschreven
chreven zijn in het be
bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;
§11 380 euro voor eee
een concessie van 20 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden niet
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;

G

Artikel
rtikel 7:
Volgende retributies zijn verschuldigd in verband met de lijkbezorging:
1. 125 euro voor ontgraving op verzoek van een persoon die instaat voor de lijkbezorging.
1
2. 310
3 euro voor het begraven in een grafkelder van 1 persoon.
3. 375 euro voor het begraven in een grafkelder van 2 personen.
4. 437 euro voor het begraven in een grafkelder van 3 personen.
Artikel 8:
Zijn vrijgesteld van retributies voor concessies van 50 jaar en het gebruik van een zandgraf:
1. de oudstrijders en de echtgenote.
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2. de kosteloze lijkbezorging voor de inwoners van de gemeente.
3. de kosteloze lijkbezorging voor behoeftigen.
Artikel 9:
De retributie wordt contant geïnd.
Artikel 10:
De concessierechten zijn opgeschort tot aan de volledige betaling van het concessierecht.

AA
D

Retributies voor het aanvragen van een omgevingsvergunning klasse I.

Artikel 11:
Er wordt voor een periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een retributie
ributie geheve
geheven
voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

R

Artikel 12:
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op:
500 euro voor de aanvragen van vergunningen van klasse 1

TE

Artikel 13:
De retributie wordt contant geïnd.

Retributies voor het aanvragen van een planologisch
anologisch attest.

N

Artikel 14:
Er wordt voor de periode van 01 januari
ari
ri 2021 tot en met 31
3 december 2021 een retributie geheven
voor het aanvragen van een planologisch
isch attest.

EE

Artikel 15:
De retributie is verschuldigd
d door de (rechts)per
(rechts)pers
(rechts)persoon die de aanvraag doet.

G
EM

Artikel 16:
De retributie op dee aanvraag van een planologisch attest is verschuldigd op het ogenblik van het
indienen van de aanvraag
nvraag en is niet gekoppeld
g
aan het al dan niet verkrijgen van het document. De
betaling gebeurt
urt na toezending van de factuur door het gemeentebestuur
Artikel 17:
7:
Het bedrag van de retribu
retribut
retributie wordt vastgesteld op 1000 euro.
Gemeenschappelijke bepalingen.
Gemeenschapp
Artikel
rtikel 18:
18
Deze bes
beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
15 Toegevoegd agendapunt - raadslid Werner Coudyzer - 30-km-zone Constant
Permekelaan/Stationsstraat
“Bij beslissing van de GR van 8 mei 2017 werden in Jabbeke centrum een aantal 30 KM zones vastgelegd.
Aangezien de Permekelaan en de Stationsstraat gewestwegen zijn, werd tevens op 8/5/2017 beslist dit
reglement over te maken aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor goedkeuring.
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Informeel vernam ik van inwoners dat nu pas een paar weken geleden de 30km borden werden aangebracht,
en na wat zoekwerk vernam ik dat de beslissing van 8/5/2017 pas op 15/1/2021 bij het Departement
toegekomen was en pas op 4/2/2021 was goedgekeurd. Bijna VIER JAAR later !
Als jurist stel ik mij daar grote vragen bij indien in die vier jaar zich op de plaats waar dagelijks massa’s mensen
van alle leeftijd passeren zich een serieus ongeval zou voorgedaan hebben. Dat zou een dossier voor advocaten
geworden zijn.

AA
D

Ik vraag dan ook dat burgemeester Daniel Vanhessche verantwoordelijke politie en schepen van
an Verkeer
Geert Depree eens op de audiovisuele zitting zouden verklaren waarom dat bijna VIER JAAR is blijven
lijven
en hangen.”
han

16 Toegevoegd agendapunt - raadslid Werner Coudyzer - gemeentelijke
telijke jaarrekening
2019

N

TE

R

"A/ De jaarrekening 2019 van de gemeente werd bij gedateerd en getekend besluit van onze gouve
gouverneur van
28/1/2021 goedgekeurd, en wij nemen daar uiteraard kennis van.
B/ Het CBS ontving evenwel via het Agentschap Binnenlands Bestuurr een eveneens doo
door oonze Gouverneur
ondertekende maar niet gedateerde mail, waarin de goedkeuringg bevestigd wordt, maar
maa tevens vastgesteld
wordt 1/ dat de jaarrekening 2019 twee maand te laat werd
erd
rd vastgesteld 2/ Tijdig
Tijdigheid van Rapportering
een belangrijke zaak is, en in de toekomst daar rekening mee moet gehouden worden
wo
, en bij niet naleving
dit in de toekomst aanleiding kan geven tot een toezichtsmaatregel
htsmaatregel 3/ er ook een aantal bemerkingen van
eerder technische aard zijn. Uit medegedeelde stukken
ken blijkt dat het wel om TIEN technische bemerkingen
en aanbevelingen gaat.
C/ Het CBS ontving tevens op 3/2/2021 vanwege
ge het Agentschap Bin
Binnenlands Bestuur een mail waarin de
goedkeuring bevestigd wordt, en tevens te lezenn staat dat een belangrijke
bel
b
vaststelling gedaan werd en ook
gewezen wordt op een aantal technische
nische bemerkingen. ““Het wegwerken van deze vaststelling en
bemerkingen strekt tot aanbeveling enn zal de kwaliteit vvan
an uuw beleidsrapporten ongetwijfeld verhogen. Deze
bemerkingen zullen worden opgevolgd
volgd bij de volgende beleidsrapporten”.
bbe

EE

Vraag bij dit toegevoegd punt iss dan ook dat onze Financieel
Fina
Directeur en onze Schepen bevoegd over Financies
van hun kant eens in de audiovisuele
udiovisuele
diovisuele zitting zoude
zouden willen verklaren welke inspanningen zij zullen leveren om
de ”vaststelling en bemerkingen“
rkingen“ weg te werken
werke en toezichtsmaatregelen te voorkomen."

G
EM

MONDELINGEE VRAGEN
AGEN

- Raadslid
slid
lid Marleen Vanden Broucke verwijst naar een artikel dat in de krant van West-Vlaanderen
verscheen
erscheen
rscheen over verkeersveilige
verkeer
verkee
schoolomgevingen in Jabbeke. Het is jammer dat in dat artikel niet
verwezen werd naar
naa het werk van de gemeenteraadscommissie verkeer.
(Voor
Voor
het
debat
wordt
verwezen
naar
het
digitaal
verslag
http://www.jabbeke.be/bestanden/GR20210308.mp4)
http://www.jabb
- Raadsl
Raadslid Reinhart Madoc vraagt toelichting bij een vermelding in de notulen van het schepencollege
van ja
januari jl., waarbij in het dossier voor de mobiliteit en het verkeersplan van SPC Varsenare
overwogen wordt: “Van gemeentewege zou eigenlijk handhavingsbeleid moeten ingeroepen worden
ove
ten aanzien van alles wat niet vergund is en dan gaat het waarschijnlijk om veel meer dan de
voorgenomen inneming van 180m²”. Werd er in deze als handhavend opgetreden?
(Voor
het
debat
wordt
verwezen
naar
het
digitaal
verslag
http://www.jabbeke.be/bestanden/GR20210308.mp4)
- Raadslid Piet Berton verwijst naar de berichten op sociale media. Er zijn heel veel klachten over
zwerfvuil. Er is dus een stijging van zwerfvuil in grasbermen, e.d. Dit is heel slecht voor de natuur
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en respectloos voor de inwoners. Het zou goed zijn om hiervoor iets te ondernemen. Het raadslid
vraagt of er bereidheid is om tegen de volgende gemeenteraad een voorstel uit te werken voor
sensibillisering naar het breed publiek en corrigerend op te treden. Het raadslid is bereid om
hiervoor zelf een voorstel voor te leggen.
(Voor
het
debat
wordt
verwezen
naar
het
digitaal
verslag
http://www.jabbeke.be/bestanden/GR20210308.mp4)
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van
n de ter
tafel liggende notulen van de zitting van 1 februari 2021. De volgende gemeenteraadszitting
ting wordt
gepland op maandag 19 april 2021. De vergadering wordt beëindigd om 22u40.
De algemeen directeur,
G. Acke.

De voorzitter,
oorzitter,
W. Vandenberghe
ndenberghe
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