Notulen gemeenteraad 19 april 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, VANDERMEERSCH
DERMEERSCH
EERS
Carine, BOURGOIS Chris, VANDENBROUCKE
NBROUCKE Ilse,
BERTON Piet, VANDEN BROUCKE
ROUCKE
CKE Marleen,
COUDYZER Werner, FOURIER
ER Olivierr
Algemeen directeur: ACKE Gabriël
Verontschuldigd:
STORME Paul
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In
toepassing
van
het
besluit
van
de
burgemeester
vvan
14
april
2020
(https://www.jabbeke.be/Details.aspx?detail=29625) wordt de vergaderin
vergadering op digitale wijze gehouden
via de toepassing MS Teams en met live-streaming.
g. De zitting vangt aan vanaf 20 uur.

EE
N

Voor aanvang van de zitting wordt door de voorzi
voorzitter
oorz tter medeg
medegede
medegedeeld dat de CD&V-fractie agendapunt
18 “Openbare werken - Oude Dorpsweg
eg - herinrichting
rinrichting tuss
tussen rotonde en Ter Hauwe – ontwerp”
wenst te verdagen.
1 Goedkeuring verslag vorige
rige
ge zitting

Aan de gemeenteraad wordt het verslag van de vorige zitting voorgelegd, houdende de notulen van de
genomen beslissingenn en het op de websit
website van de gemeente gepubliceerde audiovisueel verslag.

G
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BESLUIT:

Enig artikel
kel
el
De gemeenteraad
meenteraad geeft zonder
zon
zo
opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 8 maart
2021.
1.
2 Bestuur
estuur - wi
wijziging naam van de fractie sp.a naar ‘Vooruit’
wij
Gelet op het attest van Vooruit Nationaal ondertekend door de nationaal voorzitter, Connor
Rousseau, Melissa De Praetere, fractievoorzitter Kamer en Hannelore Goeman, fractievoorzitter
Roussea
Vlaams
V
laam parlement.
Gelet op het attest van sp.a gemeente Jabbeke, ondertekend door gemeenteraadslid en
fractievoorzitter van sp.a, mevr. Nadia Hendrickx, met bevestiging dat zij vanaf heden in de
gemeenteraad, de OCMW-raad en het BCSD van de gemeente Jabbeke deel uitmaken van de politieke
fractie ‘Vooruit’.
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BESLUIT:
Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de bevestiging van sp.a gemeente Jabbeke dat zij vanaf heden in de
gemeenteraad, de OCMW-raad en het BCSD van de gemeente Jabbeke deel uitmaken van de politieke
fractie ‘Vooruit’.

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur;

AA
D

3 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - jaaractieplan 2021 - advies

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in het bijzonder
onder art. 23 en 26 en op
het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud
oud
d en de structuur
structu vvan het
meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones.

R

Gelet op het besluit van de Zoneraad van de Hulpverleningszonee 1 West-Vlaander
West-Vlaanderen van 15 februari
2021 houdende de jaarlijkse actieplannen 2021 – voorlopige goedkeuring;
oedkeuring;

TE

Overwegende dat de Zoneraad de jaarlijkse actieplannen
nnen van de Hul
Hulpve
Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen voorlopig heeft goedgekeurd en dat deze
ze nu ter advies voorgelegd
vo
worden aan de
gemeenteraden van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;
-Vlaanderen;

BESLUIT:

N

Het Meerjarenplan 2020–2025 wordt jaarlijks
jks aangepast. Het concrete
c
plan voor 2021, nl. het
Jaaractieplan 2021 is gebaseerd op de actualisering
alisering
ering van het Meerjarenplan
Meer
Me
2020-2025.
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Artikel 1:
De gemeenteraad verleent gunstig
unstig advies aan de aac
actieplannen 2021 van de Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen.
Artikel 2:
Een afschrift van
an dit besluit voor verder gevolg over te maken aan de Voorzitter van de
Hulpverleningszone
szone 1 West-Vlaand
West-Vlaanderen.
4 Intergemeentelijke
ergemeentelijke
g
j sa
samenwerking - Fluvius OV - algemene vergadering - 26 mei 2021 –
agenda
genda
enda
De gemeenteraad,
gemeenteraad op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen

G

Gelet
elet op het
h feit dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet o
op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 22 maart 2021 werd opgeroepen om
deel
ee te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging die op 26 mei 2021 wordt gehouden met als agenda:
1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de
Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
4. Statutaire benoemingen.
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5. Statutaire mededelingen.
Gelet op het feit dat de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering statutair en decretaal tijdig
bijeengeroepen moet worden en rekening houdend met de meest actuele kennis over de
coronasituatie en de daarmee gepaard gaande regels van de overheid, ziet Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging zich verplicht om deze vergadering op digitale wijze te organiseren;
Gelet op de beraadslagingen;

AA
D

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald
ald voor elke
algemene vergadering;
BESLUIT

TE

R

Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de agenda van de Algemene
ne Vergaderin
Vergadering tevens
Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 26 mei
ei 2021 met als agend
agendapunten:
1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en h
het verslag van de
Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.
0.
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurderss en aan de Comm
Commiss
Commissaris.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
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Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente,, raadslid
adslid Wim Vandenberghe,
Va
Vand
die zal deelnemen aan de
digitale Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering
arvergadering
arvergader
ing van Flu
Fluv
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26
mei 2021 (of iedere andere datum waarop
aarop deze uitgesteld
uitgeste of verdaagd zou worden), op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
eslissingen gen
geno
genomen
men iin de gemeenteraad van heden inzake voormeld
artikel 1 van onderhavige beslissing.
ssing.
sing.
Artikel 3
Het college van burgemeester
meester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen
en onder meer kennisgeving
nnisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter
attentie
van
het
secretariaat
(in
pdf-versie),
uitsluitend
op
het
e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
ssecretariaat@fluvius
tariaat@fluvius
5 Intergemeentelijke
ergemeentelijke samenwerking
sa
- Fluvius West - algemene vergadering - 21 juni 2021
– agenda
gen
De gemeenteraad,
gemeenteraad op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen
Gelet
elet op het
h feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius West;
opdracht
opdrachth
Gelet
el op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 8 maart 2021 werd opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West die op 21 juni
2021 plaatsheeft in “Salons Saint-Germain, De Breyne Peellaertstraat 12 te 8600 Diksmuide”;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 29 maart
2021 overgemaakt werd;

1RWXOHQJHPHHQWHUDDGDSULO±SDJLQD

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
Algemene Vergadering;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen plaatsvinden;

AA
D

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie
mat
via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie
in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst
ijeenkomst
jeenkomst
kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering
ringg indien
indi dit
noodzakelijk mocht blijken;
BESLUIT:

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de Algemene
ne Vergaderin
Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West d.d.
.d. 21 juni 2021
2021:

EE

N
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R

1. Kennisneming verslagen van Fluvius West van de Raad van Bestuur
stuur en van de com
commissaris over het
boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Westt afgesloten op 31 december
d
2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige
ge besluiten en waarderingsregels).
waard
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114
14 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders,
uurde
urders,
rs, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van Fluvius West met betrekking
rekking tot het boekja
boekjaar 2020.
5. a. Desgevallend aanvaarding uitbreidingg activi
activiteiten
tiviteiten
teiten gemee
gemeent
gemeenten voor (neven)activiteiten.
b. Aanvaarding intrekking beheersoverdracht
soverdracht
overdracht Kortemark
Kortem
Kortema
voor de nevenactiviteit openbare
verlichting (verlichtingstoestellen,
en, lichtbronnen en ssteunen) en diensten als onderdeel van ’licht
als dienstverlening’.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
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Artikel 2:
De vertegenwoordiger
iger van de gemeent
gemeente, raadslid Hilde Despiegelaere, die zal deelnemen aan de
(fysieke of digitale)
e) Algemene Vergade
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging
Fluvius West op 21 juni
uni 2021 (of iedere
ied
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden),
op te dragen
en
n haar stemgedra
stemgedrag aaf te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake
nzake
zake voormeld artikel
artike 1 van onderhavige beslissing.
Artikel
tikel
ikel 3:
Het college van burg
burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen
en onder meer ke
kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius West,
ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
vennootscha
nnootsc
6 IIntergemeentelijke
n
samenwerking - IMEWO - algemene vergadering - 16 juni 2021 –
agenda
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging lmewo;
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 23 maart 2021 werd opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van lmewo die op 16 juni 2021
plaatsheeft in 'Restaurant Renard', Dendermondsesteenweg 1-9 te 9080 Lochristi (Beervelde);
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 23 maart
2021, overgemaakt werd;
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Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
ordt dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
Algemene Vergadering;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-l9,
VID-l9,
D-l9, waarbij het
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen
nen plaatsvinden;
atsvinden;

R

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs
ouverneurs
verneurs en de informatie
info
i
via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19
D-19 (en
en de mogelijke
mogelijk evolutie
in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie)en de impact hiervan
rvan op onderh
onderhavige bijeenkomst
kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale
tale Algemene Ver
Vergad
Vergadering indien dit
noodzakelijk mocht blijken;

TE

BESLUIT:

G
EM
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N

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging
reniging lmewo d.d. 116 iuni 202I:
1. Kennisneming verslagen van lmewo van
an de Ra
Raad van
n Be
Best
Bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening
ing
ng van lmewo
lmewo afgesloten
afge
a
op 31- december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling,
ling, boekhoudkundige
boekhoudkundig besluiten en waarderingsregels).
boekhou
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig
eenkomstig art. 6:
6:114 en volgend WW.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk
nderlijk aan de bestuu
bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van lmewo
mewo
ewo met betrekking tot het boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding
arding uitbreiding act
activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
mingen.
7. Statutaire mededelingen:
dedelingen:
delingen:
7.1 Actualisering
liseringg van het regist
register van de deelnemers
7.2 Kennisneming
nnisneming
nisneming definitieve
definitie ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze
7.3 Definitieve creatie aandelen
aan
aa
Apt n.a.v. kapitaalverhoging publi-T.
Artikel
tikel
ikel 2:
De vertegenwoord
vertegenwoordig
vertegenwoordiger van de gemeente, raadslid Joël Acke, die zal deelnemen aan de (fysieke of
digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging lmewo op
16 juni 2021 (of
(o iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen
zijnn stemged
stemg
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel
rt
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 lmewo, ter
attentie
van
het
secretariaat
(in
pdf-versie),
uitsluitend
op
het
e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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7 Intergemeentelijke samenwerking - Farys - TMVS - algemene jaarvergadering - 15 juni
2021 - agenda
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij TMVS dv ;
Gelet op de statuten van TMVS dv ;

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
BESLUIT :

AA
D

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op, waarin de agenda wer
werd
meegedeeld ;
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Artikel 1:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda
agenda van de alg
algemene
vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie
entatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolgee de toetreding van d
deelnemers en de
overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar
kjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling
verdeling over boekjaar
boekja 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
ssaris
7. Aanpassing huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
estuur
Varia en mededelingen

EE

Artikel 2:
De raad draagt de aangeduide
geduide
eduide vertegenwoordiger,
vertegenwoo
vertegenwo
raadslid Peter-Jan Hallemeersch of de
plaatsvervangend vertegenwoordiger,
nwoordiger, raadslid Olivier
O
Fourier op om namens het bestuur alle akten en
bescheiden met betrekking
kking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te
onderschrijven en zijn stemgedrag
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van
heden bepaalde standpunt
ndpunt met betrek
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

G
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Artikel 3:
Een afschrift
hrift van dit besluit zal
za :
• hetzij
etzij
tzij per post t.a.v. TM
TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektroni
elektronisc
elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.
8 Interge
Intergemeentelijke
Intergem
samenwerking - Zefier cvba - jaarvergadering - donderdag 10 juni
2021 – a
agenda
Dee gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen
beslissen;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel 41;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
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Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28;
Gelet op de uitnodiging via e-mail van 16 maart 2021 tot de gewone algemene vergadering van de cvba
Zefier op 10 juni 2021;
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;

AA
D

Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
oorgelegde
agendapunten te weigeren;
BESLUIT:

N
TE
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Enig artikel:
De gemeenteraad geeft, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten,
ocumenten,
menten, zijn goedk
go
goedkeuring
aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewonee algemene
mene vergader
vergaderi
vergadering van de
cvba Zefier van 10 juni 2021, zijnde
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
020;
20;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening,
nrekening, wi
winstverde
winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
r; en
5. Statutaire benoemingen.
9 Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep
Watergroep – onderhoud en signalisatie van
brandkranen – raamovereenkomst
Aan de gemeenteraad wordt bevestiging
stiging
tiging gevraagd om mee
m in te stappen in het voorstel van de
Watergroep betreffende het inventariseren
ntariseren en cco
controleren
ntrole
van het gemeentelijk hydrantennetwerk.

EE

De gemeenteraad is bevoegd
d op basis van artike
artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt
dat de gemeenteraad beschikt
chikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 §2, 11° in verband met
het vaststellen van de wijze waarop opdrachten
opdrach
opdrac
voor aanneming van werken en levering van diensten
worden toegewezen
n en het vast
vastst
vaststellen
ellen
en vva
van de voorwaarden ervan.

G
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De gemeentenn zijn bevoegd
evoegd en verantwoordelijk
vera
voor de controle en het onderhoud van de hydranten
en de financiële
ciële
iële lasten die ermee
erm gepaard gaan. De signalisatie van de hydranten op het leidingnet dient
jaarlijks gecontroleerd te wo
worden. Het beproeven van de hydranten dient minstens om de twee jaar
te gebeuren.
beure
beuren.
De Watergroep heeft
hee recent een nieuwe raamovereenkomst afgesloten voor het onderhoud en de
he
signalisatie van brandkranen.
bra
Hierbij treden zij op als aankoopcentrale. Als vennoot van De Watergroep
heeft
eft de gemee
gemeente de mogelijkheid om hierop in te tekenen
De raam
raamovereenkomst ontzorgt de gemeente van administratieve en technische taken rond het
onderhoud en de signalisatie van brandkranen.
onder
onderh
(…)
De Watergroep neemt bovendien alle kosten met betrekking tot het eventueel herstel van
brandkranen op zich.
De kost hiervoor wordt geraamd op 20 euro per hydrant (excl. BTW).
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De gemeente Jabbeke heeft 1049 hydranten op het leidingnet waardoor de kostprijs wordt geraamd
op Jaarlijks onderhoud
Deelopdracht 1: Nazicht en onderhoud van brandkranen.
1049 stuks aan 100% = 1049 stuks - 20 euro/stuk X 1049 = 20.980,00 euro
Deelopdracht 2: Aanpassen of vervangen van een beschadigde identificatieplaat.
1049 stuks aan 5% = 52 stuks – 7 euro/stuk X 52 = 364,00 euro

AA
D

Deelopdracht 3: Plaatsen van een nieuwe paal met plaat of het verplaatsen en/of rechtzetten
etten
en va
van een
bestaande paal en aanpassen van de plaat.
1049 stuks aan 10% =105 stuks – 27 euro/stuk X 105 = 2.835,00 euro
Raming totaal Jaarlijks onderhoud
20.980,00 euro + 364,00 euro + 2.835,00 euro = 24.179,00 euro, excl. BTW.
W
W.

Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om mee in te stappen in ditt voorst
voorstel.

R

BESLUIT:

EE
N
TE

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring om in te stappen
pen
en in het raamcontra
raamcontract van de watergroep voor
het onderhoud van het gemeentelijk hydrantennetwerk.
werk.
Artikel 2:
De kostprijs wordt geraamd op 24.179,00 euro
o (incl. BTW) pper jaar.
10 ICT - informatieveiligheid - veiligheidsplan - p
privacyverklaring

G
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Het laatste decennium is de noodzaak voor een veilige persoonsgegevensbescherming exponentieel
gegroeid. De GDPR-verordening
ordening van mei 20
2018 legde daarom de procedures en regelgevingen nog
intensiever aan banden
n nu de privacy-prob
privacy-probl
privacy-problemen steeds vaker de kop opsteken. Het implementeren
hiervan vergt echterr zowel technische al
als organisatorische inspanningen. Deze content focust daarom
op drie elementen,
en, namelijk: de rechte
rechten van de betrokkene waarvan we persoonsgegevens verwerken,
de manier waarop
arop we omgaan met
me een gegevensprobleem en de contractuele overeenkomsten met
de verwerkingsverantwoordelijken
kingsverantwoordelijk
ngsverantwoordel
en hun verwerkers van persoonsgegevens.
Het informatieveiligheidsb
informatieveiligheidsbeleid moet conform zijn aan de geldende regelgeving, o.a. inzake de
bescherming
scherming
cherming van de per
pe
persoonlijke levenssfeer of de elektronische handtekening. De vormgeving van de
informatieveiligheid
nformatieveiligheid geschiedt
g
op basis van internationaal aanvaarde ISO-normen; in casu is vooral de
ISO-norm 17799 (Code of practice inzake informatieveiligheid) van groot belang en zal in dit
informatieveiligheidsbeleid
informatieveilig
ormatieveilig
gehanteerd worden.
Aan de gge
gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van volgende documenten:
-- Een lokaal veiligheidsplan ‘Informatie Veiligheid’
- Een
E privacyverklaring in het kader van het algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en
-bescherming
- Een voorstel van procedure voor disaster recovery (DRP) en business continuity planning
- Het veiligheidsverslag en actieplan ‘Informatie Veiligheid 2021 voor gemeente en OCMW Jabbeke’.
BESLUIT:
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Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis en verleent goedkeuring aan de voorgelegde documenten:
- Een lokaal veiligheidsplan ‘Informatie Veiligheid’
- Een privacyverklaring in het kader van het algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en
-bescherming
- Een voorstel van procedure voor disaster recovery (DRP) en business continuïty planning
- Het veiligheidsverslag en actieplan ‘Informatie Veiligheid 2021 voor gemeente en OCMW Jabbeke’.
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11 Preventie - gezondheid - corona/covid19 - lokale bronopsporing en contactonderzoek
nderzoek
- verlenging

De samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voorr lokale
okale contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie kan verlengd worden
n tem 30 juni 2021.

TE

R

Wettelijk kader
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
- besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning
ekenning van
van ee
een sub
subsidie aan de
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding
ijding
jding van de Covid-19-pandemie
Cov
Covid-1
te
versterken voor de periode van november 2020 tot en mett maart 2021
- besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 om de periode van
v
voornoemde
voor
subsidiëring
te verlengen tot en met juni 2021
- besluit van het college dd. 11/01/2021 inzake het sluiten
uiten van de samenw
samenwe
samenwerkingsovereenkomst voor
de contact- en bronopsporing voor de periode van
an november 2020 ttot en met maart 2021
- besluit van de gemeenteraad dd. 01/02/2021
/2021
/20
21 inzake de bbekrachtiging van voornoemde
collegebeslissing

EE

N

Aanleiding
- beslissing van de Vlaamse Regering
ngg dd. 19 maart 2021
202 om de subsidiëring voor de lokale besturen
die zich engageerden tot de contactntact- en bronopsporing
bronopspor ter bestrijding van de COVID-19-pandemie
bron
te verlengen

G
EM

Motivering
- op 16 oktober 2020
020 riep de Vlaams
Vlaamse Regering de lokale besturen op om aanvullend en
ondersteunend aan
an de reeds bestaan
bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te nemen ter
bestrijding vann de COVID-19-pandemie;
COVID-19-pand
COVID-19-pande
deze oproep werd verankerd in het besluit van de Vlaamse
Regering van 13 november 2020
202 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact-- en bronopsporing te
ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken
- de gemeenten
emeenten uit de eerstelijnszone
eerst
eers
(Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem) beslisten om zich
hiervoor
ervoor te engageren,
engagere tekenden in op optie 1 ‘preventie, sensibilisering, bronopsporing,
quarantaine-coachin en lokaal contactonderzoek’ en vroegen de subsidie aan; Zedelgem is de
quarantaine-coaching
trekkende
ekkende geme
gemeente die de administratieve coördinatie op zich neemt en als contactpersoon
gemee
fungeert naar Vlaanderen
V
Helpt
- op 26 maart
maar
maa 2021 kwamen burgemeesters en algemeen directeurs van de gemeenten uit de
eerstelijnszone samen en was er het standpunt om verder in te zetten op lokale contact- en
eerstel
eerstelijn
bronopsporing en aan de gemeenteraden de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst ter
brono
goedkeuring voor te leggen
goe
- iinhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan de samenwerkingsovereenkomst; voorwaarden en
werkwijze blijven onveranderd; de gemeenten krijgen eenzelfde forfaitaire subsidie van 0,125 euro
per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 toegekend
- de verlenging gebeurt door het sluiten van een addendum; Zedelgem blijft de trekkende gemeente
wat de administratieve coördinatie betreft en staat in voor de informatiedoorstroom naar
Vlaanderen Helpt
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Dossierstukken
- ontwerptekst van addendum
BESLUIT:

AA
D

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om het addendum, zoals toegevoegd als bijlage bij dit besluit, bij de
samenwerkingsovereenkomst dd. 17 december 2020, af te sluiten met het Agentschap Zorg
rg een
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van hett besluit
van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokalee besturen
om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
rken.
n
12 Patrimonium – ambachtelijke verkaveling - Parkweg – verkoopovereenkomst
ereenkomst
komst

Neerlegging van de verkoopovereenkomst van (…) voor lot 1 naar
aar aanleiding va
van de
verkoopprocedure van de gemeentelijk ambachtelijke verkaveling Parkweg.
weg.

G
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EE

N
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Volgende stappen werden al genomen in dit project
• Door de gemeenteraad werd op 4 november 2019 een beslissing
issing genomen voor de regeling van de
verkoopprocedure voor de verkoop van de resterende
erende percelen,
perc
gelegen
ge
in het RUP
Bedrijventerrein Stationsstraat.
• Daarna werd overgegaan tot een laatste publicatie en afsluiting van de kandidatenlijst
k
op 20 maart
2020.
• Bij alle weerhouden kandidaten werd een administratief
ministratief onderzoek
onderzoe gedaan.
• Door de gemeenteraad werd op 9 november
ber 2020 een beslissin
beslissing genomen om de voorwaarden bij
de verkoopprocedure voor het resterend
end terrein in de aambachtelijke
am
verkaveling Parkweg uit te
breiden als volgt:
o kandidaten die in het verleden
leden
eden reeds een be
bedrijfsperceel kregen toebedeeld op een
gemeentelijke ambachtelijke
ke verkaveling kunnen
kunne niet meer in aanmerking komen voor een
nieuwe vestiging, wel voor
oor uitbreiding van de bestaande vestiging in de verkaveling.
o kandidaten die bijnaa uitsluitend opslag bbeogen en geen ambachtelijke activiteit met lokale
binding voor de site
ite voor hebben,
hebben, wor
worden niet weerhouden.
• Door de gemeenteraad
raad werd op 21 dec
december 2020 een beslissing genomen om in het kader van
het ambtelijk beleid
eleid
leid van de gemeente
gemeent over te gaan tot de aankoop van de site van de Civiele
Bescherming langs
ngs de Parkweg.
• Door het schepencollege
encollege werd op 22 februari 2021 beslist voor de verdere afhandeling van de
tweede verkoopprocedure
verkoopprocedur van de Parkweg er gewacht wordt tot de site van de Civiele
Bescherming
herming in eigendom is van de gemeente Jabbeke. Gelet op het feit dat (…) als eerste in de
lijst
st voor komt is er w
weinig debat dat het lot op de hoek van de Parkweg aan dit bedrijf wordt
toebedeeld. In kade
kader daarvan wordt dit verkoopdossier voorgelegd aan de gemeenteraad.
BESLUIT:

Artikel
rtikel 1:
De geme
gemee
gemeenteraad verleent goedkeuring voor de verkoopovereenkomst van (…) voor lot 1 en dit voor
een globale
glo
verkoopprijs van 163.790 euro.
Artikel 2:
De verkoop geschiedt naar aanleiding van de verkoopprocedure van de gemeentelijk ambachtelijke
zone Stationsstraat (Parkweg).
Artikel 3:
Voor de aankoop wordt de akte verleden door (…).
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Artikel 4 :
Het College van Burgemeester en Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en voor zover als noodzakelijk worden de burgemeester en de algemeen directeur gezamenlijk
gemachtigd om alle documenten en authentieke akten te ondertekenen voor rekening van de gemeente
Jabbeke.
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13 Patrimonium - Vloethemveld - organisatie onthaalpunt Os en Ezel - langlopende
opende
huurovereenkomst - ontwerp aanleg

TE

R

Het dossier kreeg reeds herhaald behandeling in de gemeenteraad:
- In het kader van de recreatieve ontwikkeling van de site Vloethemveld en de samenwerking
menwerking
nwerking met de
Vlaamse overheid en de gemeente Zedelgem wordt gestreefd naar het
et realiseren
seren van een
ee
onthaalpunt aan de zijde van de gemeente Jabbeke
- Voor dit onthaalpunt werd er ruimtelijk via een gemeentelijk RUP gekozen
kozen
en voor een ontha
on
onthaalpunt
tegen de bestaande reca-infrastructuur en het kruispunt Os en Ezel
- De Vlaamse overheid heeft gezorgd voor een reeks verwervingenn waarbij dit onthaalpunt
onthaalp
on
voor de
toekomst verbonden is met de recreatieve infrastructuur rond het natuurdomei
natuurdomein V
Vloethemveld
- Voor de realisatie van het onthaalpunt in concreto wordt
dt gerekend op de iinspanning van de
gemeente. Er is geen onteigeningsplan maar wel de poging
ging om het onthaalpunt
onthaalp
in der minne te
realiseren via een langlopende huurovereenkomst
- Voor de realisatie van het onthaalpunt wordt gepoogd
ogd om beroep te do
doe
doen op een tussenkomst van
de provincie in het kader van de uitbouw van toeristische
eristische infrastructu
infrastructuur.

N

Aan de gemeenteraad wordt het dossier van de gge
gevoerde
voerde
erde onderh
onderhandeling voor het afsluiten van een
langlopende huurovereenkomst en het ontwerp
twerp
erp van
va de kosten
kost voor basisuitrusting voorgelegd voor
goedkeuring.

EE

Voor de realisatie is er van de zijde
de van de eigenaars
eige
eig naars geen bereidheid om mee te werken voor een
verwerving of zakelijk recht in der minne aan te gaa
ggaan. De onderhandeling werd dan gevoerd op basis
van een huurovereenkomst van 27 jaar, een term
termijn die een minimale verantwoording moet zijn voor
de investering die gedaan
n moet worden om d
dit behoorlijk in te richten. Voor de huurovereenkomst
wordt een prijs voorgesteld
esteld van 2.000 euro
eur op basis van een berekening van een billijke vergoeding
voor de geschatte waarde in hoofde van de eigenaars. De eigenaars wensen de aan te gane
huurovereenkomst
mst nog opschortend tte verbinden aan de realisatie van de basisuitrusting.

G
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Voor de realisatie
ealisatie
alisatie werd beroep
beroe gedaan op een landschapsarchitect. Waar het domein Vloethemveld
historisch
ch
h georiënteerd is aa
aan de zijde van de gemeente Zedelgem en er daar op vandaag reeds
belangrijke
grijke onthaalinfrastr
onthaalinfrastructuur werd gerealiseerd, is het zo dat een belangrijk gedeelte van het
domein
omein
mein op het grondgebied
grondge
van de gemeente Jabbeke ligt en er in het kader van het landschapsplan en
het ontwikkelingsdenken
ontwikkelingsden
ontwikkelingsde
rond Vloethemveld dan een belangrijke toevoeging gebeurt voor de recreant.
Een belangrijke element
ele
el
is er dat voor het ganse domein weinig reca-infrastructuur aanwezig is en dat
dit ook moeilij
moeilijk kan gerealiseerd worden binnen de bestaande ruimtelijke planningscontext.
Het is de ambitie om dit onthaalpunt behoorlijk uit te rusten voor de eventuele bezoeker, maar ook
voor d
de mountainbiker, de recreanten in groep en zelfs als vertrekpunt voor de mennensport. Er
wordt
or gepoogd om een ruimte van ongeveer 4.120 m² hiervoor in te richten. Het ontwerp voor het
aanleggen van de basisinfrastructuur heeft een geraamde kostprijs van 83.218 euro, excl. BTW. Daarbij
wordt voorzien in de nodige toegang en aanleg van wegenis en parkeerplaatsen.
Het dossier werd intussen voor een subsidieaanvraag weerhouden in het kader van het Reglement op
de Toeristische Impulsen – Recreatieve hotspots van Westtoer – provincie West-Vlaanderen. Daarbij
is er een subsidie van 50% met een maximum van 25.000 euro die zou gebruikt worden voor verdere
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recreatieve uitbouw van dit onthaalpunt (onthaalborden, sanitair, schuilhuisje en onthaalpunt fietsers,
drinkwatervoorziening, picknick, …).
Tijdens het debat wordt de afspraak gemaakt om de onderhandse overeenkomst ten behoeve van de
tegenstelbaarheid notarieel te laten vastleggen.
BESLUIT:

R
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Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het ontwerp van huurovereenkomst met (…)) voor het
afhuren van een perceel grond van 4.120 m² en dit voor een prijs van 2.000 euro perr jaar
aar een een
looptijd van 27 jaar.
Artikel 2:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de aanleg van het onthaalpunt Vloethemveld.
loethemveld. De
D werken
wer
zullen gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingg vooraf.

14 Patrimonium - centrum De Schelpe Snellegem - uitbreiding
itbreiding met kin
kinderopvang verrekening voor omgevingsaanleg

TE

De gemeenteraad

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017,
7, meer bepaald artikels
artik 40 en 41, betreffende de
arti
bevoegdheden van de gemeenteraad.

N

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
itdrukkelij
ukke ke motiveringsplicht
motiveri
motive
van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december
ber 2018.

EE

Het Decreet Lokaal Bestuur
ur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijkk toezicht.

G
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De wet van 17 juni
ni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten,
hten,
en, bepaalde opdra
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
gen.
De wet van 17 juni 2016 inza
inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het
ett koninklijk besluit van
v 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
overheidsopdrachte
overheidsopdrachten
Hett koninklijk bbesluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wij
wijzigingen.
w
Het ontwerp
o
van de werken “Algemene aanneming - Gemeentehuis Snellegem - Uitbreiding met
Kinderopvang”
n
nadert intussen de voltooiing. Het initiële budget was 203.531,70 euro, incl. BTW en
werd gegund via openbare procedure.
In deze oorspronkelijk opdracht werd omgevingsaanleg niet mee opgenomen. Hiervoor werd door de
architect nu een aanvullend ontwerp opgemaakt met plan en raming van 39.888,70 euro, excl. BTW.
Aan de zittende aannemer (…) werd op basis van eerder bekomen eenheidsprijzen een
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verrekeningsvoorstel gevraagd. Er werd een prijs bekomen van 45.212,81 euro (excl. BTW).
Gezien het bedrag de meerwerkofferte meer dan 10% bedraagt van het oorspronkelijk
aannemingsbudget dient bevestiging gevraagd te worden aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om aldus goedkeuring te verlenen aan deze meerwerkofferte.
BESLUIT:

TE
R
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D

Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor omgevingsaanleg BKO Snellegem.

Artikel 2:
Er wordt goedkeuring gegeven aan het verrekeningsvoorstel van (…) zoals bekomen
komen op 04/03/2021
04/03/202
en dit voor het bedrag van 45.212,81 euro (excl. BTW).

Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht wordt opgenomen in de investeringsuitgaven
ngsuitgaven zoa
zoals voo
voorzien in het
meerjarenplan.
15 Vrijetijd – sport - jaarlijkse onderhoudsbeurt sportvelden
portvelden 2021 - o
ontwerp
De gemeenteraad

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december
er 2017, meer bepaald
bepaal artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.

N

De wet van 29 juli 1991 betreffendee de uitdrukkelijke
uitdrukkelijke motiveringsplicht
mo
m
van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.

EE

Het Bestuursdecreet van 7 december
ecember 20
2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 dece
december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk
tuurlijk toezi
toezicht.

G
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De wet van 17 junii 2013 betreffende
betreffe
betreff
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten,
opdrachten,
pdrachten, bepaald
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
ijzigingen.
Dee wet van 17 juni 2016
20
201 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. BTW bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).
Hett koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten,
overheidsop
erheids
en latere wijzigingen.
Het koninklijk
ko
besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
enn llatere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
In het kader van de opdracht "Onderhoud sportvelden seizoen 2021" wordt het bestek met nr.
I/GEW/2021/536778 opgesteld door dienst gemeentewerken voorgelegd aan de gemeenteraad
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.370 euro excl. BTW of 19.807,70 euro incl. 21%
BTW.
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2021.
BESLUIT:

AA
D

Artikel 1:
Het bestek met nr. I/GEW/2021/536778 en de raming voor de opdracht “Onderhoud sportvelden
portvelden
seizoen 2021”, opgesteld door gemeentewerken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
rden
en worden
w
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
ngsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
16.370 euro excl. BTW of 19.807,70 euro incl. 21% btw
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
rhandelingsprocedure
lingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
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Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2021.
021.
21.

16 Openbare werken - Spanjaardstraat - heraanleg stra
straatgedeelte - riolering principebeslissing

N

Naar aanleiding van herhaalde problemen met de riolering
rio
rioleringg in het
he eerste gedeelte van de Spanjaardstraat
is er voor het schepencollege aanleiding om ook initiatief
initiatief te nnemen voor de heraanleg van het gedeelte
van de Spanjaardstraat tussen huisnummer
mmer 2 en 18.

EE

De Spanjaardstraat werd laatstt heraangelegd
heraangelegd in de jaren
j
60 en blijft een verbindingsstraat tussen het
dorp en de Expressweg.
Omdat voor het aspect
ctt riolering de Spanjaa
Spanjaardstraat uit twee delen bestaat naar het collectorpunt aan
het huisnummer 188 toe is dit straatgedeelte
straatged
destijds nog niet her aangelegd met een gescheiden
rioleringssysteem.
m.

G
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Het straatgedeelte
gedeelte
edeelte heeft een lengte
len
l
van ongeveer 150 meter en heeft 20 aangelande woningen.
Aan de gemeenteraad wordt
wo
het ontwerp van lastenboek voor de aanstelling van een ontwerper
voorgelegd.
orgelegd.
rgelegd.
BESLUIT:

Enig
ig artike
artikel:
De gemeenteraad
geme
verleent een principiële goedkeuring voor de heraanleg van de Spanjaardstraat,
tussen Cathilleweg en huisnummer 18. Daarbij wordt goedkeuring verleend aan het ontwerp voor de
aanstelling
ans
van een ontwerper hiervoor.
17 Openbare werken - verkeersveiligheid schoolomgeving - signalisatie - werken aanleg
van gekleurd wegdek – ontwerp
De gemeenteraad
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

AA
D

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en
n met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
htsmiddelen
middelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
ten en concessies, en
e
latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel
rtikel 42,
2, § 1, 1° a) (d
(de goed te
keuren uitgave excl. Btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).

R

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

TE

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
aatsing overheidsopdrachten
overheidsopdr
overheidsopd
klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Er wordt in het kader van het prioritair veiligheidsbeleid
gheid eleid
gheidsb
eid in de sch
schoolomgeving voorgesteld om over
te gaan tot het aanbrengen van een “Gekleurd
eurd wegdek oversteekplaatsen
overstee
overst
Schoolomgevingen”.

N

Het bestek hiervoor werd opgemaaktt door de dienst geme
gem
gemeentewerken. De uitgave voor deze opdracht
werd geraamd op 18.000 euro, incl.
cl. BT
BTW.

BESLUIT:

EE

De uitgave voor deze opdracht
acht wordt opgenomen
opgenom in de investeringsuitgaven zoals voorzien in het
meerjarenplan.

G
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Artikel 1:
Er wordt goedkeuring
oedkeuring gegeven aan
a het ontwerp van de werken “Gekleurd wegdek oversteekplaatsen
Schoolomgevingen”.
mgevingen”. De raming
ramin bedraagt 18.000 euro, incl. BTW.
rami
Artikel
tikel
ikel 2:
De opdracht wordt gegund
g
na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.
Artikel
ikel 3:
Dee uitgave
uitgav voor
v
deze opdracht wordt opgenomen in de investeringsuitgaven zoals voorzien in het
meerjarenplan.
meerjare
meerjaren
18 Openbare werken - Oude Dorpsweg - herinrichting tussen rotonde en Ter Hauwe ontwerp
Dit agendapunt wordt verdaagd.
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19 Mobiliteit - verkeersveiligheid - schoolomgeving Kapellestraat – uitvoeren
proefopstelling
Door de directie en het oudercomité van VBS De Klimtoren werd gevraagd om in het kader van de
verkeersveiligheid een proefopstelling uit te voeren met eenrichtingsverkeer in de
Kapellestraat/schoolomgeving met (1) een eenrichtingsverkeer vanaf de Gistelsteenweg en in de
richting van het Dorp en (2) het indelen van de rijweg met aan de westzijde een tweerichtingsfietspad
ten behoeve van de schoolomgeving.

AA
D

De schoolomgeving is thans voorzien als zone-30 met as-verschuiving, verkeersdrempels en aanduiding
van fietsstraat.
Door het schepencollege werd op 29 maart 2021 beslist om in te gaan op het verzoek.
rzoek.
oek. De geplande
werken voor de her aanleg van de Dorpsstraat, waarbij verwacht wordt dat in de maand
aand juni er een
ee
wegonderbreking zal zijn in de Kapellestraat ter hoogte van de kerk, zijn ook
ok een gepaste aanleid
aanleiding
daartoe. Er werd beslist om daarbij de nodige verkeerstellingen uit te voeren,
eren,
en, zodat het do
dossie
dossier met
evaluatie kan voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

TE

R

Verkeerskunde is op vandaag meer en meer een specialisme dat grondige
rondige studie en vvoo
voorbereiding met
communicatie verdient omtrent elk mobiliteitsprobleem, zekerr wanneer het gaat over
ov aanpassingen in
de kern en aan de schoolomgeving. Vandaar het voorstel om
m voor het ggeheel va
van de mobiliteit voor
de deelkern Jabbeke, naar het voorbeeld van de lopende studie voor de kern V
Varsenare, een studie uit
te voeren, in het bijzonder rond het onderdeel de infrastructuur
rastructuur
astructuur voor de trage
ttr
weggebruikers.
Intussen ontving het bestuur ook de kennisgeving
eving van een nieuw subsidiereglement voor veilige
schoolroutes op gemeentewegen (539493).

G
EM
EE

BESLUIT:

N

Het dossier werd voor advies ook voorgelegd
orgelegd
rgelegd aan de geme
gemeenteraadscommissie verkeer op 14 april
2021.

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent
leent goedkeuring vo
voor de opdracht via onderhandelingsprocedure voor het
opmaken van een deelmobiliteitsstudie voor de kern Jabbeke en in het bijzonder rond de nieuwe
regeling met mogelijkheid
gelijkheid
ijkheid voor subsid
subsidiering van schoolroutes.
20 Milieubeleid
eubeleid - zwerfvui
zwerfvuil - plan van aanpak
Uitt het rapport ‘Huish
‘Huisho
‘Huishoudelijke Afvalstoffen’ van OVAM van 10 december 2020 blijkt dat de Vlaming
goed omgaat met zzij
zijn restafval maar dat er jammer genoeg meer zwerfvuil zou zijn. Daarbij wordt
gesproken over eee
een stijging van 14% over de jaren 2017-2019.
Hoewel
oewel er
e voor
v
de gemeente Jabbeke geen rapporteringscijfers kunnen voorgelegd worden, is het
vermoedelijk zo dat de gemeente hierop geen uitzondering is en dat een passend gemeentelijk
vermoed
vermoede
beleidsinitiatief genomen wordt.
beleids
Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van een gemeentelijke beleidsnota ‘Zwerfvuil’, waarbij
naast de oplijsting van de bestaande initiatieven een nieuw initiatief genomen wordt, in het bijzonder
rond ‘Mooimakers’.
‘Mooimakers’ is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de
VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in
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Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke
verpakkingen in België. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn
verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
In concreto gaat het om nieuw initiatief waarbij naast een hernieuwde communicatie en oproep naar
de burger er gewerkt wordt aan een gemeentelijk aanspreekpunt ‘Mooimakers’ en er gezorgd wordt
voor alle mogelijke ondersteuning en coördinatie in dat verband.
BESLUIT:

AA
D

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beleidsnota ‘Zwerfvuil’ zoals voorgelegd.
gd.

21 Ruimtelijke planning - mobiliteit - omgevingsaanleg buurt kerk Varsenare
arsenare - hop
hoppinp
hoppinpunt
- ontwerp aanstelling ontwerper

R

De gemeente wordt betrokken in de voorbereidende studie van de vervoerregio.
vervoerregio In hhet bijzonder
wordt van de gemeente een standpunt gevraagd m.b.t. de zgn. ‘hoppinpunten’
oppinpunten’
ppinpunten’ en de de
deelmobiliteit die
in de komende periode zou moeten uitgewerkt worden (2 e-deelauto’s
deelauto’s en 10 deelfietsen
deelf
deel
waaronder
e-fietsen en bakfietsen)

TE

Door de dienst planologie werd in samenwerkingg met de planoloo
planoloog een voorbereiding van
beleidsstandpunt uitgewerkt en waarbij ook voor de voorgestelde hoppinpunten
hop
kern Varsenare en
Dorpsstraat/Cools Jabbeke gedacht werd overr het noodzakelijke ggemeentelijke initiatief voor de
inrichting ervan.

N

Voor de kern Jabbeke kan de inrichting gerealiseer
gerealiseerd
d worden met
m beperkte aanpassing aan de bestaande
infrastructuur (2 parkeerplaatsen voor
or elektrische deelw
deelwag
deelwagens en het integreren van 10 fietsen binnen
de bestaande fietshalte).

EE

Voor de kern Varsenare lijkt
jkt het evenwel aan
aang
aangewezen om nu reeds, na de verwerving van het
Schaekhof, een landschapsplan
psplan op te maken vvoor de ganse buurt van het Schaekhof, begraafplaats,
parking en hoppinpunten.
en.

G
EM

Aan de gemeenteraad
teraad
raad wordt voorle
voorlegging gedaan van het ontwerp voor de aanstelling van een
landschapsarchitect
hitect hiervoor.
BESLUIT:
T::

Enig
igg artikel:
De gemeenteraad vve
verleent goedkeuring aan het ontwerp voor het uitvoeren van een landschapsstudie
voor de deelzone begraafplaats, kerk Varsenare, het Schaekhof en parking in de kern Varsenare.
22 Toegevoegd
Toeg
agendapunt – raadslid Olivier Fourier - jeugdraad
“Bij
Bij nazicht stelde ik tot mijn verbijstering vast dat er in 2020 slechts 1 jeugdraad heeft plaatsgevonden. Ook
op de website van de gemeente Jabbeke kon ik maar 1 verslag van de jeugdraad terugvinden en deze dateert
al van 7 november 2019. Dit doet vragen rijzen over de openbaarheid van de verslagen van de jeugdraad.
Ieder verslag van een adviesraad zou zo snel mogelijk beschikbaar moeten zijn op de gemeentelijke website
wat bij andere adviesraden wel behoorlijk wordt opgevolgd met uitzondering van de jeugdraad en het
beheersorgaan bibliotheek. Ook in tijden van Corona kunnen er jeugdraden plaatsvinden en dit via digitale
weg. Dit zou zeker van pas gekomen zijn om de verschillende jeugdbewegingen meer te helpen en te
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ondersteunen de voorbije maanden. U heeft zelfs al het voorbeeld gegeven met een digitaal debat van Jong
CD&V Jabbeke op 25 augustus 2020.
Graag had ik geweten van de bevoegde schepen hoe het komt dat de jeugdraad niet tot nauwelijks meer
samenkomt? Of, indien ze wel samenkomt, waarom deze niet gepubliceerd worden?
De jeugdraad krijgt ook een jaarlijkse subsidie van 745 euro. Wat gebeurt er precies met dat geld? Waar wordt
dit hoofdzakelijk aan besteed en waar werd dit in het coronajaar 2020 aan besteed?

TE
R
AA
D

Het lijkt er op dat de jeugdraad een verplicht nummertje is geworden waar voornamelijk de subsidies
dies voor de
jeugdbewegingen worden toegelicht en verder weinig toegevoegde waarde meer brengt. Verder
der bere
bereikt de
jeugdraad enkel de georganiseerde jeugdbewegingen en vindt ze geen verbinding met de niet
et georganiseer
georganiseerde
jeugd. Dat werd een tijdje terug vrij duidelijk toen het schepencollege rechtstreeks werd aangeschreven
angeschreven door
een jonge dame die een suggestie deed om een jeugdontmoetingsplaats te voorzien in de gemeente.
meente.
Graag had ik geweten wat uw toekomstvisie is op de jeugdraad?”
De gemeenteraad verleent hieraan debat.

23 Toegevoegd agendapunt – raadslid Peter-Jan Hallemeersch
lemeersch - Ruimt
Ruimtelijke ordening

N

“In de dorpskernen van onze deelgemeentes wordt er gesproken van een
e
verregaande vorm van
'appartementisering'. Groen Jabbeke begrijpt dat er in de toekomst in de hoogte
hoo moet gebouwd worden om
ho
onze dichtbevolkte regio niet volledig te betonneren en wakker te worden in
i de stadstaat Vlaanderen. Hoewel
het zeker niet de plattelandsgemeenten zijn die daar
aar het
hhet voortouw
oortouw moeten
moet
moete in nemen, kunnen we akkoord gaan
met een beleid om appartementsgebouwen in de dorpskernen toe te staan mits aan de geldende voorwaarden
is voldaan. Voorwaarden die het bestuur zelf
elflf al eens durf
durf te schenden.
schen
Waakzaamheid vanuit de oppositie en
burgerbewegingen is dus zeker geboden.
n.

G
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EE

Het is reeds algemeen gekend dat
at de kernen van on
onze deelgemeentes ware speelpleinen kunnen zijn voor
bouwpromotoren en dit door
oor
or een vaak lakse houding van het bestuur in de toekenning van
omgevingsvergunningen. Eerlijkheidshalve
rlijkheidshalve moeten we erkennen dat het bestuur reeds lichte wijzigingen heeft
aangebracht in haar beleid
eid wat een goede zaak
zaa is. U heeft ook begrepen dat verstedelijking, zoals in de kern
van Varsenare gebeurt,
urt, gepaard moett gaan
ga met het voorzien van open ruimte om de leefbaarheid te
garanderen. Ook in de dorpskern van Jabbeke
Ja
J
zijn er heel wat appartementsgebouwen bijgekomen en op
heden zijn er in aanbouw.
bouw. Er dient daarbij opgemerkt dat deze appartementen in de dorpskern steevast
gebouwd worden
orden
rden waar er voordien
voord kleine aangesloten huisjes gelegen waren. Er wordt met andere woorden
slechts beperkt
eperkt verhard als dat aal het geval is wat opnieuw een goede zaak is. Het tegengaan van de verharding
is in onze
nze gemeente uitermate
uiterma belangrijk gezien West-Vlaanderen één van de droogste regio's is in Europa én
landbouw
dbouw hier een van dde sleutelsectoren is van onze economie en export.
De vraag dient ges
gesteld wat nu precies als dorpskern van Jabbeke moet beschouwd worden. Afgaand op de
eerder
der beperkt iinformatieve tekeningen die men kan terugvinden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
(GRS)
RS) en w
wat omschreven wordt als het historisch functionele en ruimtelijke centrum kan men lezen dat dit
bestaat uui
uit de driehoek gevormd door Gistelsteenweg, dorpsstraat en kroondreef. Het is dan ook in deze
driehoek dat Groen Jabbeke akkoord kan gaan met de bouw van appartementen mits aan de voorwaarden,
driehoe
diee ggerust wat scherper mogen, is voldaan.
In coronatijden wordt er, zoals de regering ons meermaals heeft gevraagd en aangeraden, meer gewandeld in
de nabije omgeving van de woonplaats. Getuige daarvan zijn de vele foto's die gepost worden door inwoners
op sociale media. Tijdens deze wandelingen hebben mensen al eens wat meer oog voor bepaalde details en
eventuele veranderingen van hun omgeving. Zo worden de omgevingsvergunningen die geregeld opduiken in
het straatbeeld al eens met wat meer aandacht bekeken. Het viel ons op dat er een omgevingsvergunning is
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aangevraagd in de stationsstraat dichtbij de net aangehaalde historische kern van Jabbeke voor de bouw van
een appartementsblok met maar liefst 21 appartementen op een oppervlakte van 821m² en een nokhoogte
van 9,5 meter bestaande uit drie bouwlagen. Op dit ogenblik omvat het terrein van 3300 m² een riante villa
met een eerder beperkte bebouwde oppervlakte en een grote tuin. Dergelijke woningen kan men nog steeds
aantreffen in het centrum van Jabbeke, zijn zelfs vrij uniek en behouden of vermeerderen hun waarde omwille
van die open ruimte en zijn goede ligging.
Bij de omgevingsaanvraag is een verantwoordingsnota van de architect toegevoegd en die luidt: “Wij zijnn van
va
oordeel dat deze omgevingsaanvraag volledig is en voldoet aan de geldende normering. Het slopenn van de
bestaande bebouwing en het bouwen van dit nieuwbouwproject betekent een meerwaarde voor dee omgeving
en is esthetisch verantwoord ten opzichte van de reeds aanwezige bebouwing. Het project integreert
egreer zich
volledig in de betrokken omgeving.”
Op basis van deze verantwoordingsnota kunnen we enkel vaststellen dat deze architectt de sitee en de omgeving
omgevin
niet heeft bezocht en het hier dus een nota op maat betreft voor (…) dat hier in Jabbeke
bbeke zijn appelt
appeltje voo
voor de
dorst reeds lang heeft verdiend en volhardt in het verder vernietigen van de leefbaarheid
efbaarheid
baarheid van onze
onz dierbare
d
gemeente.
Ik wil er het bestuur met uitzondering van schepen Casteleyn er ook nog
ogg even op wijzen dat
da in het door hen al
dan niet als schepen goedgekeurde GRS van 2008 op pagina 89 staat
taat
aat te lezen dat een va
van de knelpunten in
deelgemeente Jabbeke er uit bestaat dat er een aantasting is van de woon- en omge
omgevingskwaliteit door het
doorgaande auto- en vrachtverkeer langs de N 367 en de centrumstraten
entrumstraten (vooral
(voora doortocht
d
C. Permekelaan
en de stationsstraat). We zijn nu 13 jaar later en die situatie
uatie
atie is er niet op verbe
verbeterd. Het toekennen van 21
appartementen en het laten toenemen van de bevolkingsgrootte
gsgrootte zal dit proble
probleem enkel maar verergeren.
Bovenstaande indachtig hebben we dan ook volgende
ende vragen.
Ligt deze site nog in het kerngebied van Jabbeke
abbeke w
waar
aar dergelijke gebouwen kunnen worden opgericht zoals
voorzien in het GRS en voldoet dit inderdaad
daad aan de geldend
geldende normering?
Zal het bestuur deze omgevingsvraag
raag
aag goedkeuren en zo
z ja onder welke voorwaarden?
Schept het bestuur hier eventueel
entueel geen preceden
precedent door hoogbouw en verregaande betonnering toe te laten
waar voordien enkel een woonhui
woon
woonhuiss met grote tu
tuin aanwezig was?
Welke visie heeft hett bestuur in het kad
kader van zijn vergunningenbeleid voor de rest van deze legislatuur wat
betreft dergelijke
ke omgevingsaanvragen
evingsaanvragen langs hoofdwegen in de gemeente?”
De gemeenteraad
eenteraad verleent hi
hieraan debat.

E

24 Toegevoegd agendapunt
ag
a
– raadslid Geert Orbie - Infovergadering 30 maart 2021 in
verband met ‘W
‘Wegenwerken-Vernieuwing Dorpsstraat’

G

“Opp 30 maart
m
maa heeft er een digitale informatievergadering plaatsgevonden voor de bewoners en omwonenden
van de Do
Dorpsstraat in verband met de nakende werken.
Dit werd
we
wer aangekondigd door een folder van de gemeente Jabbeke, ondertekend door de burgemeester en de
algemeen
ge
directeur. Deze folder werd blijkbaar door de eigen diensten verspreid.
Hierin stond een link naar de website van de gemeente via dewelke er online gevolgd kon worden. Er zou
toelichting gebeuren door bestuur en studiebureau. Nadien was er mogelijkheid tot vraagstelling.
Graag had ik van de bevoegde schepen vernomen:
1) Hoe komt het dat niet alle inwoners of omwonenden van de Dorpsstraat een uitnodiging hebben gekregen?
2) Hoe komt het dat de gemeenteraadsleden niet op de hoogte zijn gebracht van dit overleg? Zelfs niet de
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leden van de verkeerscommissie.
3) Hoe komt het dat er geen antwoord gegeven werd op vragen van omwonenden in verband met de
verkeershinder van aanpalende straten tijdens de werken?”
De gemeenteraad verleent hieraan debat.

AA
D

25 Toegevoegd agendapunt – raadslid Marleen Vanden Broucke - inwinnen van advies va
van
de vzw Regionaal Landschap Houtland bij kappingen van bomenrijen en dreven
ven en
kappingen in landschappelijk waardevol gebied
“Wij wachten vol ongeduld op het plan van aanpak voor het aanplanten van de beloofdee bomen in onze
on
gemeente (1 per inwoner, zo staat het in het beleidsplan).

We wachten nog steeds op een overzicht van de locaties waar die bomen kunnen aangeplant worden.
worde
Ook wachten we nog op de gratis bijenvriendelijke boom of struik die in 2021 zouu uitgedeeld worden
word aan de
inwoners in het kader van het bijenactieplan.

R

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat het afleveren van kapvergunningen
ingen in onze gemeente
gemeent sneller gebeurt
geme
dan de beloofde aanplantingen.

N

TE

Enkele recente voorbeelden:
• OMV_2020047398 - Krauwerstraat: kappen van 7 hoogstammige
oogstammige
ogstammige bomen
• OMV_2020125124 – Boterweg: kappen van verschillende
hillende bomen (900 m
m²)
• OMV_2020023101 – Gistelsteenweg 119: rooien
enn van 2 hoogstammige bomen
• OMV_2020026189 – Popstaelstraat: rooien van 86 populieren
populie
• OMV_2020026600 – Hof van Straeten: rooien
en van 22 hoogstammige
hoogstam
hoogst
bomen
• OMV_2020017442 – Monnikenveld: rooien
ooien
ooi
en van 7 hoogstamm
hoogstammige fruitbomen
• OMV_2020171937 – Aartrijksesteenweg:
enweg: rooien van
van bom
bome
bomen in de Beukendreef en de Lange dreef.

EE

In veel gevallen is een heraanplantt verplicht, maar één vo
volwassen boom zou eigenlijk moeten vervangen worden
door meerdere bomen om de klimaatschade op te vangen.
va
Bij het rooien van bomenn in dreven bijvoorbeeld
bijvoorbeel
bijvoorbeeld, moeten de bomen niet individueel beoordeeld worden maar
moet de kwaliteit vann de dreef en zijn ecologische
ecolog
ecolo
rol in totaliteit bekeken worden.

G
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Het is dus van groot belang dat in dez
deze dossiers de ecologische waarde van de bomen wordt bepaald.
De gemeente
eente
ente kan zich hiervoor llaten adviseren door de vzw Regionaal Landschap Houtland maar spijtig genoeg
vindenn we bij het afleveren van
v de kapvergunningen geen enkel advies van deze vzw terug. In uitzonderlijke
keren
ren
en is het door het provinciebestuur
pro
prov
dat om een advies van de vzw gevraagd wordt.
Voor wie de vzw R
Regionaal Landschap Houtland niet kent: deze vzw draagt zorg voor ons landschap en de
natuurwaarden
uurwaarden in
i onze streek en is een samenwerkingsovereenkomst tussen lokale besturen (provincie WestVlaanderen,
aanderen Beernem, Brugge, Damme, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout), natuurverenigingen (o.a.
Natuurpunt Jabbeke), landbouwverenigingen en andere verenigingen zoals Westtoer.
Natuurpu
Natuurpun
Onze
nz gemeente heeft in deze vzw een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur (raadslid Annemie D’haese)
en in de Algemene Vergadering (schepen Claudia Coudeville).
Een advies van deze vzw is vrijblijvend maar het is een leidraad voor de gemeente om het al of niet afleveren
van een kapvergunning te argumenteren.
Als de gemeente bij het afleveren van kapvergunningen onvoldoende argumenteert, dan komen protestgroepen
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in actie en worden bezwaarschriften ingediend. Het is aan de gemeente om alerter te zijn en om op een
verantwoorde manier kapvergunningen al of niet af te leveren, met respect voor de diversiteit, het milieu en
voor z’n inwoners.
Het is niet de bedoeling om voor elke boom die wordt gekapt advies in te winnen. De gemeente moet op een
correcte manier de impact op het landschap inschatten.

R
AA
D

Daarom stellen we voor dat bij kappingen van bomenrijen en dreven, en kappingen in een landschappelijk
pelij
waardevol gebied een beroep wordt gedaan op de expertise van de specialisten van de vzw Regionaal
egionaal
Landschap Houtland.”
De gemeenteraad verleent hieraan debat, waarbij de afspraak gemaakt wordt om het advies in te
winnen in die gevallen waar het gaat om waardevolle landschappen, ankerplaatsen
atsen
en en ook voor
rijvormige landschapselementen.

26 Toegevoegd agendapunt - raadslid Han Vermaut - SportKompas
mpas kan onze kind
kinderen de
weg wijzen naar hun sport

TE

“Dat sporten gezond is, zeker ook voor kinderen, dat weten we intussen
ussen allemaal. Maar ssporten tegen je zin,
dat hou je zelden lang vol. De beste manier om gemotiveerd tee blijven, is een
ee sp
sport
ort tte vinden waar je echt
plezier aan beleeft.

N

De sportkeuze van kinderen is zelden gebaseerd op ke
kennis
ennis van de eigen vaa
vaardigheden of van wat ze graag
doen. Een kind gaat dansen of voetballen omdat een vriend
vriendje
dje dat ook doet of
o omdat papa of mama dat vroeger
ook deden. Vaak ook bepalen de ouders of er gesport
port wordt en zo ja welke
wel sport er dan beoefend wordt. Maar
we
na een tijdje ondervinden veel kinderen dat diee sport
ort hen
he tochh niet ligt.
lig Het wil maar niet lukken, of ze vinden
het gewoon niet leuk, waardoor ze dan een
en andere sport
sport gaan zzoeken of gewoon stoppen met sporten. Dit
kan hun zelfbeeld negatief beïnvloeden en uiteindelijk ook leide
leiden
lei
tot een tekort aan lichaamsbeweging.

EE

Als kinderen een sport kiezen vanuit
nuit hun eigen kunnen
kunne en motivatie, dan beleven ze er meer plezier aan en
kunnen ze ook genieten van de vooruitgang die ze boeken.
b
De kans dat ze ooit stoppen met sporten wordt
veel kleiner wanneer ze eenn sport vinden die hen eecht op het lijf is geschreven. Dit draagt bij tot hun welzijn en
een blijvende gezonde levensstijl.
evensstijl.
venss

G
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Daarom, als Mozes
es niet naar de berg komt,
k
dan zijn we nu in staat om de berg naar Mozes te brengen.
Dankzij SportKompas
Kompas vinden kindere
kinderen gemakkelijker de weg naar de gepaste sportclub en is er een beter
gerichte instroom
room
oom in de sportclubs wat
w uiteindelijk zorgt voor meer gemotiveerde en vaardige sporters en minder
drop-outs.
s.
Bovendien
vendien
endien betekent het oook een meerwaarde in het kader van het leerlingvolgsysteem, want de leerkracht LO
krijgt meer zicht in dde details en kan zo zijn lessen individueler en gerichter gaan aanpassen t.o.v. de
vaardigheden van elk
e kind.
Wat
at is Sp
SportKompas?
Spor

SportKompas is een oriëntatie-tool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het kiezen van de juiste sport. Op
SportK
basis
asi van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het
best bij hem of haar past. SportKompas kan georganiseerd worden door gemeenten en basisscholen, voor
kinderen van het 2de graad basisonderwijs.
SportKompas bestaat uit 3 luiken
I Do: Ontdek de sporten die het best passen bij de fysieke vaardigheden van elk kind.
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Het I DO luik bestaat uit 14 beweegoefeningen die de vaardigheden van elk kind meten, zoals lenigheid, kracht,
evenwicht, coördinatie en uithouding. Daarnaast worden ook de lengte en het gewicht vastgesteld. De I DO
testen kunnen worden georganiseerd door een individuele school, door een scholengroep of door de sportdienst
van een gemeente. De organisatie gebeurt door een testteam met de ondersteuning van een lokale coördinator
die binnen de scholengroep of gemeente wordt aangesteld.
Alle resultaten worden geregistreerd in het digitale platform van SportKompas. Op het einde van de oefeningen
krijgt elk kind een overzicht met de sporten waarvoor hij of zij het meest aanleg heeft.

AA
D

I Like: Reis samen met Sporti naar de leukste sportplaneten
Sportleerkrachten kunnen de I LIKE webtoepassing inzetten in hun klas. Met Sporti als mascotte
cotte kan elk kind
k
ontdekken welke zijn of haar favoriete sportplaneten zijn.
Het I LIKE luik is aanvullend op de I DO beweegoefeningen. Een kind kan dan wel
el aanleg hebben voor een
bepaalde sport, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het kind deze sport ookk leuk vindt. Met de I LIKE
applicatie kan het kind uitzoeken welke sport het leuk zou kunnen vinden want
ant sport
rt en plezier gaa
gaan hand in
hand.

I Am: Ontdek motivatie en barrières

TE

R

Scholen maken gebruik van de I LIKE via het digitaal platform. Elk kind
ind
nd ontvangt achteraf van
va
v de LO leerkracht
een gepersonaliseerd rapportje met de 7 sporten die hij of zij leuk
ukk zal vinden. Daaruit
D
kan
k het kind een keuze
maken om een sport te starten of uit te proberen.

Wat win je als gemeente

N

Met de digitale I AM vragenlijst kan een sportleerkracht
erkracht
rkracht achterhalen of het kind intrinsiek gemotiveerd is om
te sporten. Daarnaast dient het om beter inzicht
cht tee krijgen
krijg in de persoonlijke
pers
pe
context: Doet het kind reeds aan
sport, zo ja welke? Vindt het kind de sport leuk? W
Wa
Watt zijn mogelijk
mogelij
mogelijke barrières om een sport te starten?

EE

• Meer gemotiveerde en vaardige
rdige sporters
• Gerichte instroom in de sportclubs
• Minder drop-outs
Wat win je als school
hool

G
EM

• Kadert inn het beweegvolgsysteem
beweegvolgsyst
beweegvolgsystee want je kan hun ontwikkeling volgen in detail
• LO-lessen
ssen gerichter geven volgens
vo
vaardigheid van elk kind individueel
• Gemotiveerde
emotiveerde en sportiev
sportieve leerlingen
Organisatie van Sp
Spo
SportKompas is eenvoudiger dan voorheen
De Vlaamse reg
regering heeft 1.3 miljoen euro vrij gemaakt om de reeds bestaande werking van SportKompas
nogg uit te breiden.
bre
Deze extra werkmiddelen zorgen ervoor dat er provinciale testteams klaar staan om de
komende vier jaar meer dan 100.000 kinderen tussen 8 en 10 jaar te testen.
Dee bbelangrijkste wijzigingen:
• een testteam staat ter beschikking om de testen af te nemen op een eigen gekozen locatie
• Het testteam brengt al het nodige testmateriaal mee
• Kostprijs: 10 euro/kind met 20% korting wanneer voor 30 nov 2021 ingeschreven wordt.
Plus telkens 10% korting voor het schooljaar 2021-22 wanneer reeds ingetekend wordt voor extra schooljaren.
Maximum 50% korting.
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Wat wordt verwacht van de gemeente en scholen
• De gemeente informeert de scholen en gaat na welke scholen willen deelnemen. (Modelbrieven voor scholen
en ouders beschikbaar)
• Er wordt een locatie vastgelegd.
• Na de testafname de rapportjes opvolgen die beschikbaar zijn op het digitaal platform

https://player.vimeo.com/video/340869969
https://www.youtube.com/watch?v=sqFmDz-OK5M
https://wiki-nl.sportamundi.com/index.php?title=SportKompas_I_Do
https://wiki-nl.sportamundi.com/index.php?title=SportKompas_I_Like
https://wiki-nl.sportamundi.com/index.php?title=SportKompas_I_Am
ilike.sportkompas.be

https://sportkompas.be/
https://www.sport.vlaanderen/

R

Vraag goedkeuring aan deze gemeenteraad.
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Meer info:

o
o
o
o

EE

Een prognose van de kostprijs:

N

TE

• Het voorstel van onze fractie is dat de gemeente deze opportuniteit
ortuniteit met beide ha
handen aangrijpt en het
voortouw neemt om onze jeugd op weg te zetten richting sport. Het Sportkompas
Sportkompa
ortkom
is een oriëntatiemiddel
dat kinderen de weg wijst naar de sport die het beste bijij hen past. Zo kunnen ze sneller aankloppen bij de
juiste sportclubs in onze gemeente. Onze sportverenigingen
nigingen
igingen zien jonge sporters
spo
spor
graag komen, zeker nu de
coronacrisis dreigt te zorgen voor een terugval vann het ledenaantal.
• De gemeente informeert de basisscholen en gaat
aat na welke basisscho
basisscholen willen deelnemen.
• De gemeente schijft in voor de deelnemendee basisscholen voor he
het schooljaar 2021-22 en drie extra jaren.
(Voor 30 november = 50% korting op schooljaar
chooljaar 2021-22)
2021
• De gemeente staat in voor het inschrijvingsgeld.
rijvingsgeld.

2021-2022: 500 x 50 euro
uro = 25.000 euro
2022-2023: 500 x 100
00 euro = 50.000 euro
eur
2023-2024: 500 x 100 euro = 50.000 eeuro
2024-2025: 500
00 x 100 euro = 50.00
50.000 euro”

G
EM

De gemeenteraad
teraad verleent hiera
hieraan debat.

De gemeenteraad
emeenteraad
meenteraad beslist om
o goedkeuring te verlenen voor het onderschrijven van een overeenkomst
met
ett SportKompas vzw,
vzw waarbij de basisscholen geïnformeerd worden en een vraag gericht wordt
omtrent
rent de intentie tot
t deelname en waarbij ook het dossier voor advies en medewerking voorgelegd
wordt aan de gemeentelijke
gem
sportraad.
27 Toe
Toegevoegd agendapunt - raadslid Han Vermaut - Beleidsplan 2020-2025:
Rapportering ‘Voor een veilig Jabbeke’
Rappo
“In het eerste punt van het beleidsplan gaat onze gemeente voor een veilig Jabbeke. Veiligheid in het algemeen
gaat ons allen aan.
Quote 1
Onder meer het gemeentelijk veiligheidsnetwerk neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het netwerk werd
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uitgerold over de voornaamste gemeentelijke inrichtingen. Hierdoor wordt het veiligheidsgevoel verhoogd en
wordt vandalisme zoveel als mogelijk tegengegaan.
Het gaat om intussen dertig veiligheidscamera’s waarbij het respect voor de privacy centraal dient te staan. Zo
dient elke raadpleging, ook van politiediensten, ingeschreven te worden in het centrale gegevensbestand en
formeel gemotiveerd toegestaan te worden onder toezicht van de gemeenteraad.
Omdat privacy een belangrijke prioriteit is, wordt hieromtrent in de toekomst jaarlijks
rlijk
gerapporteerd aan de gemeenteraad. Daarbij wordt gerapporteerd omtrent de aard
d en de
omvang van de camera’s, de noodzaak en de aanwending, de veiligheidsgaranties
ies en de
raadpleging waarbij elk verzoek tot inzage formeel dient neergelegd te worden en
n elke
lke in
inzage
gemotiveerd dient toegestaan te worden.
Quote 2
Veiligheid garanderen op vlak van verkeer, milieu en infrastructuur is een kerntaak
taak
ak van de gemeente.
gemee
gemeente Bij de
herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt per deelkern een overzichtsplan
verzichtsplan
splan opgemaakt
opgemaa van de
mobiliteitsstromen met de snelheid en de verkeersonveiligheid.
Daarbij is de prioritaire benadering van de veiligheid in de
e schoolomgeving en voor de zwakke
weggebruiker van prioritair belang en dient jaarlijks aan
an de gemeenteraa
gemee
gemeenteraad gerapporteerd te
worden, omtrent het permanent overleg met de belangrijkste
langrijkste stakeh
stakehol
stakeholders op het werkveld,
omtrent de actiepunten en concrete doelstellingen
ngen voor het kom
komende jaar, omtrent de
ondernomen acties en de verderzetting van de noodzakelijke proje
projec
projecten hiervoor.
In het beleidsplan is dus sprake van twee rapporteringen
teringen
eringen aan de gemeenteraad.
gemeen
gemee
De eerste rapportering in een
lange reeks is deze van het beleidsjaar 2020. Ondertussen
dertussen zijn we aapril 2021.
Wordt het niet hoog tijd dat beide rapporteringen
orteringen aan de geme
ge
gemeenteraad voorgelegd worden?”
De gemeenteraad verleent hieraan
raan
aan debat.
Gedurende deze raadszitting
szitting
zitting werden geen vverdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter
tafel liggende notulen
enn van de zitting van 8 maart 2021. De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland
op maandag 17 meii 2021. De vergad
vergade
vergadering
e
wordt beëindigd om 23u15.
De algemeen
enn directeur,
G. Acke..

De voorzitter,
W. Vandenberghe

1RWXOHQJHPHHQWHUDDGDSULO±SDJLQD

