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1 Goedkeuring verslag vorige zitting 
 
Aan de gemeenteraad wordt het verslag van de vorige zitting voorgelegd, houdende de notulen van de 
genomen beslissingen en het op de website van de gemeente gepubliceerde audioverslag. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 17 mei 
2021. 
 
 
2 Kerkraad - centraal bestuur - gezamenlijk indienen rekeningen 2019 
 
Overeenkomstig artikel 55 §2 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
de werking van de erkende erediensten zijn de rekeningen van de kerkfabrieken onderworpen aan het 
advies van de gemeenteraad. Dit advies moet worden uitgebracht binnen een termijn van vijftig dagen 
die ingaat de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid. 
 
De rekeningen 2020 van de respectievelijke kerkfabrieken vertonen de volgende resultaten: 
 
1. Kerkfabriek Sint Blasius Jabbeke. 
Er waren gedurende het eigen financieel boekjaar exploitatieontvangsten ten bedrage van 39.160,33 
euro en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 119.160,10 euro. 
Het exploitatieresultaat van het eigen financieel boekjaar vertoont een tekort van 79.999,77 euro. 
Het exploitatieresultaat van de vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 36.507,99 euro. 
Er werd een gewone exploitatietoelage vanwege de gemeente ontvangen ten bedrage van 107.865,13 
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euro. 
Het algemene exploitatieresultaat vertoont een overschot van 64.373,35 euro. 
Er waren gedurende het financieel boekjaar investeringsontvangsten ten bedrage van 270.313,94 euro 
en 270.313,94 euro investeringsuitgaven. 
Het investeringsresultaat sluit af met 0,00 euro. 
 
2.Kerkfabriek Sint Eligius Snellegem. 
Er waren gedurende het eigen financieel boekjaar exploitatieontvangsten ten bedrage van 2.110,35 
euro en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 44.549,73 euro. 
Het exploitatieresultaat eigen financieel boekjaar vertoont een tekort van 42.439,38 euro. 
Het exploitatieresultaat vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 61.514,20 euro. 
Er werd een gewone exploitatietoelage vanwege de gemeente ontvangen ten bedrage van 52.655,00 
euro. 
Het algemeen exploitatieresultaat vertoont een overschot van 71.729,82 euro. 
Er waren gedurende het financieel boekjaar geen investeringsontvangsten of -uitgaven. 
 
3. Kerkfabriek Sint Jan de Doper Stalhille. 
Er waren gedurende het eigen financieel boekjaar exploitatieontvangsten ten bedrage van 12.310,98 
euro en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 23.962,35 euro. 
Het exploitatieresultaat eigen financieel boekjaar vertoont een tekort van 11.651,37 euro. 
Het exploitatieresultaat vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 25.028,40 euro. 
Er werd een gewone exploitatietoelage vanwege de gemeente ontvangen ten bedrage van 16.753,15 
euro. 
Het algemeen exploitatieresultaat vertoont een overschot van 30.130,18 euro. 
Er waren gedurende het financieel boekjaar geen investeringsontvangsten en 21.570,66 euro 
investeringsuitgaven. 
Het investeringsresultaat vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 1.570,66 euro. 
Het investeringsresultaat sluit af met een tekort van 20.000,00 euro. 
 
4. Kerkfabriek H. Mauritius Varsenare. 
Er waren gedurende het eigen financieel boekjaar exploitatieontvangsten ten bedrage van 78.233,92 
euro en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 68.890,92 euro. 
Het exploitatieresultaat eigen financieel boekjaar vertoont een overschot van 9.343,00 euro. 
Het exploitatieresultaat vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 8.540,91 euro. 
Er was geen gewone exploitatietoelage vanwege de gemeente. 
Het algemeen exploitatieresultaat vertoont een overschot van 17.883,91 euro. 
Er waren gedurende het financieel boekjaar investeringsontvangsten ten bedrage van 499.489,27 euro 
en investeringsuitgaven ten bedrage van 499.489,27 euro.  
Het investeringsresultaat sluit af met 0,00 euro. 
 
5. Kerkfabriek Sint Vedastus Zerkegem. 
Er waren gedurende het eigen financieel boekjaar exploitatieontvangsten ten bedrage van 3.009,77 
euro en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 145.668,37 euro. 
Het exploitatieresultaat eigen financieel boekjaar vertoont een tekort van 142.658,60 euro. 
Het exploitatieresultaat vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 134.677,00 euro. 
Er werd een gewone exploitatietoelage vanwege de gemeente ontvangen ten bedrage van 31.010,59 
euro. 
Het algemeen exploitatieresultaat vertoont een overschot van 23.028,99 euro. 
Er waren gedurende het financieel boekjaar investeringsontvangsten ten bedrage van 125.000,00 euro 
en investeringsuitgaven ten bedrage van 252.447,41 euro. 
Het investeringsresultaat vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 314.443,12 euro. 
Het investeringsresultaat sluit af op 186.995,71 euro. 
 
BESLUIT: 
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Artikel 1:  
Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening van het jaar 2020 van de kerkfabriek Sint Blasius te 
Jabbeke, de kerkfabriek Sint Eligius te Snellegem, de kerkfabriek Sint Jan de Doper te Stalhille, de 
kerkfabriek H. Mauritius te Varsenare en de kerkfabriek Sint Vedastus te Zerkegem. 
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt samen met de bij de verschillende rekeningen horende bewijsstukken aan de 
provinciegouverneur overgemaakt. 
 
 
3 Protocol - toekenning titel van ereburger - voorstel cultuurraad 
 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
 
Aanleiding en context: 
 
De internationaal gerenommeerde kunstenaar (…) woont sinds (…) in Jabbeke (Stalhille). De 
cultuurraad organiseert in september (3-21) een overzichtstentoonstelling in VTC Jabbeke en is er op 
11 september 2021 een culturele avond met als centrale gast Hubert Minnebo. Er is dan de 
mogelijkheid om onder andere deze kunstenaar officieel het ereburgerschap te geven. 
 
Toelichting kunstenaar Hubert Minnebo: 
  
Zijn kunstwerken zijn vervaardigd uit aluminium, brons (verloren was techniek) en gehamerd/gelast 
koper. Naast de (grote) beelden en in zijn beginperiode schilderijen is hij eveneens ook ontwerper van 
juwelen. Zijn werken zijn te herkennen aan het Minnebo masker en de titels voegt een extra dimensie 
aan het werk - beiden zijn verbonden. Hij noemt zichzelf beeldbouwer want hij heeft nog nooit een 
beeld gehouwen of gekapt. Hij heeft gereisd in Indië, Sikkim, Nepal, Thailand, Birma en Pakistan. De 
impressies van deze reizen worden weerspiegelt in zijn kunstwerken, dit gemixt met de adem van de 
zee (Oostende). 
 
In 1985 werd hij benoemd tot Ridder in de Leopold II Orde.  
 
Uitgeverij Lannoo publiceerde in 1988 een monografie (206p) en er kwam een tweede in 2008 bij 
Stichting Kunstboek (240p). Deze twee gerenommeerde uitgeverijen van kunstboeken publiceren niet 
zomaar over alle kunstenaars een lijvig boek. Beiden werden bovendien uitgegeven in drie talen, waarbij 
deze van Lannoo telkens een apart boek was per taal, wat toch de internationale uitstraling aantoont. 
Dit zijn slechts twee van de vele publicaties en artikels over deze kunstenaar, naast de talrijke 
filmreportages! 
 
In 1985 was er een grote overzichtstentoonstelling in de Casino van Oostende en Brugge organiseerde 
dit ook in 1990 in de exporuimte van het Belfort. Naast deze grote tentoonstellingen heeft hij 
deelgenomen aan talrijke andere zowel individueel als in groep. Zijn eerste eigen tentoonstelling was 
toen hij net 18 jaar geworden was - hij exposeert dus reeds 63 jaar! De expo’s vonden plaats in onder 
andere Antwerpen, Oostende, Knokke, Brussel, Amsterdam, Jabbeke. Hubert Minnebo nam deel aan 
de wereldtentoonstelling Osaka, voor het Belgisch Paviljoen (Japan), de Biënnale van Kleine 
Bronsskulpturen (Schelderode),  Triënnale voor Beeldhouwkunst (Antwerpen), Hulde aan Ensor 
(Amsterdam), Belgische Beeldhouwkunst (Antwerpen),... 
 
In Jabbeke zijn er kunstwerken van hem te zien aan zijn atelier (…) en in de tuin van de appartementen 
Jatbetcha (Dorpsstraat). Verschillende prijzen/trofeeën zijn bij het algemene publiek bekend zoals de 
Baccaraprijs (zangwedstrijd Middelkerke), Europese Manager van het jaar (Madrid 1991, Düsseldorf 
1992), ... Daarnaast zijn er op verschillende publieke plaatsen beelden van hem te vinden zoals: 
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Openluchtmuseum Djeddah Saoedi-Arabië, Universiteitskerk Lovanium Zaïre, Museum Moderne 
Kunsten Duinkerke, Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim Antwerpen, strooiweide 
begraafplaats Brugge, Rijksarchief Brugge, Ministerie van Verkeerswezen Brussel, Provinciehuis Hasselt, 
Residentie Venuskam Oostende, Burcht Singelberg (Kallo-Beveren, Katoen Natie), Royal Excelsior 
Mouscron, AZ Sint-Elisabeth Zottegem, AZ Sint-Maria Halle, Koningin Paolo kinderziekenhuis 
Antwerpen, Thomas Cook België Zwijnaarde, Belgische Staat,... 
 
Het werk van Hubert Minnebo is verspreid over de vier windstreken. Door zijn vele tentoonstellingen 
en lange carrière heeft hij een uitgebreide en internationale vriendenkring van andere bekende 
kunstenaars over politici en bekende Vlamingen. Hij is trots om een eigen gieterij te hebben (weliswaar 
niet meer in gebruik) en om in Jabbeke te wonen, een gegeven dat hij bij de vele interviews duidelijk 
vermeldt. 
 
Motivering: 
 
Als de gemeente deze kunstenaar met zulke uitstraling wenst te eren is het ereburgerschap een 
logische keuze. De mogelijkheid om hem een Belgisch ereteken toe te kennen is niet meer mogelijk 
aangezien hij reeds de hoogste ontvangen heeft. Een ereburgerschap straalt ook de gemeente uit ver 
buiten haar grenzen. 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad keurt de toekenning titel van ereburger aan kunstenaar Hubert Minnebo goed. 
 
 
4 Patrimonium - dorpsplein Jabbeke - uitdoven erfdienstbaarheid - dading 
 
(Voor de behandeling van dit agendapunt verlaat raadslid Werner Coudyzer de zitting) 
 
De gemeente Jabbeke is eigenares van een perceel grond op het plein op de hoek van de Stationsstraat 
en de Constant Permekelaan. Dit perceel diende als toegang voor ‘De Loods’. 
 
Voor dit perceel bestaat een in 1985 gevestigde conventionele erfdienstbaarheid van doorgang (naar 
de tuin van de vroegere beenhouwerij) (notariële akte van 8 februari 1985 en 25 februari 1985 
overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge, respectievelijk op 5 maart 1985, boek 
4341, nr. 23 en op 19 maart 1985, boek 4345 nr. 17). Het betreft een recht van doorgang over perceel 
0573 S, destijds ten kadaster gekend als perceelnummer 0573 P ,ten voordele van de aanpalende 
percelen, toen gekend ten kadaster in sectie B met nummers 0572 F en 0573 N, op heden gekend 
onder sectie B met perceelnummer 0572 G). 
 
Op 4 maart 2013 werd een omgevingsvergunning verleend voor het huidige gebouw ‘residentie Azalea’, 
waarbij volgens de keuze van de rechtsopvolgers, met de inplanting van het gebouw en de tuinaanleg 
geen toegang meer kan genomen worden op die plaats. Alle privatieven van de residentie Azalea 
bereiken de openbare weg via de Stationsstraat. 
 
Hoewel er op vandaag volgens de omgevingsvergunning geen toegang kan genomen worden, kunnen 
huidige (vermoedelijk de onverdeelde medegerechtigden) of de toekomstige eigenaars er voor kiezen 
om, mits het verkrijgen van een vergunning hiervoor, langs daar opnieuw toegang te nemen. 
  
Intussen werd het perceel her aangelegd ten behoeve van bijkomende parkeerplaatsen op het plein. Er 
is bijgevolg een in onbruik geraakte erfdienstbaarheid van doorgang die mogelijks kan hernemen, maar 
waaromtrent anderzijds de vraag kan gesteld worden of de eigenaars niet tijdelijk verzaakt hebben 
voor de duur van het van kracht zijn van de omgevingsvergunning. 
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Om een oplossing te bieden aan dit geschil, werd gevraagd aan een deskundig schatter om aldus een 
schatting te maken van de waarde van dit overblijvende en tijdelijk verzaakte recht. 
 
Door de deskundige werd de waarde van dit overblijvende recht geraamd op 1.960 euro 
(schattingsverslag onder I529509). Uit verder overleg met de oorspronkelijke eigenaar die het 
vermoeden laat dat hij optreedt voor het geheel van de deelgerechtigden, blijkt dat een dading in die 
zin slechts aanvaard kan worden mits een vergoeding van 2.000 euro. 
 
Aldus wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om, gezien ook het beperkte verschil van de geschatte 
waarde van dit overblijvende recht, een notariële dading aan te gaan en om daarbij tot slot van alle 
aanspraken een vergoeding betaald wordt van 2.000 euro ten aanzien van de respectievelijke houder(s) 
van de erfdienstbaarheid. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor een notariële dading waarbij door de houder(s) van de 
conventionele erfdienstbaarheid van doorgang over perceel 0573 S ten gunste van het heersend erf, 
op heden gekend als perceel 527 G, afstand gedaan wordt van de erfdienstbaarheid en waarbij een 
vergoeding betaald wordt van 2.000 euro.  
 
Artikel 2: 
Het dossier wordt voor notariële dading voorgelegd aan notaris VADENOT en de burgemeester en 
de algemeen directeur  worden gemachtigd om deze dadingsovereenkomst aldus te ondertekenen. 
 
 
5 Openbare werken - verkeersveiligheid - Eernegemweg - aanleg fietspad - studieopdracht 
- ontwerp 
 
In het beleidsplan van de gemeente werd het voornemen geuit om te werken aan de fietsmobiliteit in 
de Eernegemweg. De plaatstoestand van de Eernegemweg is gekend: 
- een rijweg met een breedte van 7m - daarbuiten 2*50 cm betonboord - afbakening voor de visuele 

versmalling van de rijweg op 5,5 meter - openbaar domein van ca 13 meter met 2 langs-grachten 
van 2,5m breed 

- een lengte van 2250 meter tussen Aartrijksesteenweg  en Isenbaertstraat. Een zone bebouwde 
kom/50km tot aan het containerpark - 600 meter lang - 1.600 meter vanaf containerpark tot aan 
de Aartrijksesteenweg – snelheidsregeling 70km. 

 
Er wordt overwogen dat een klassiek fietsfondsdossier een belangrijke doorlooptijd heeft en 
vermoedelijk ook bijkomende innemingen zal vereisen. De Eernegemweg is voor het gedeelte tussen 
Isenbaertstraat en Aartrijksesteenweg niet gelegen op het fietsroutenetwerk en er zijn voor deze weg 
ook geen rioleringswerken gepland in de toekomst. 
 
De laatste verkeerstelling van de Eernegemweg vanaf het containerpark dateert van 2014 (238195) en 
toonde een te snel verkeer (V85 - 79) en een voor die weg redelijke frequentie (3500 voertuigen per 
dag in de beide richtingen samen). Deze telling geeft geen verwijzing omtrent fietsers. Een eerdere 
telling (112192 uit 2009) toonde een beperkte 'tweewielermobiliteit' die dan nog dubbele intensiteit 
heeft in de richting van Snellegem (420 op weekbasis vs 179) Vermoedelijk is er op vandaag een meer 
intens fietsgebruik dat voor die buurt ook toename kent ten gevolge van de recreatieve ontwikkeling 
rond Vloethemveld. 
 
Voor het geheel van de mobiliteit kan een onderscheid gemaakt worden tussen het gedeelte bebouwde 
kom tot aan het containerpark en daar buiten. Voor het eerste gedeelte zou kunnen voorgesteld 
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worden om naar het voorbeeld van de inrichting in de Kerkeweg te werken met verkeersvertragende 
maatregelen binnen de zone-50. 
 
Voorbij het containerpark is het aangewezen om te werken met los- of aanliggende fietspaden, maar 
zijn de mogelijkheden beperkt tot de huidige breedte van de rijweg (8m) en de wegzate (13m). 
Hiervoor is er de overweging dat aanliggende fietspaden slechts aanvaard worden met de aanpassing 
van het snelheidsregime tot 50 km/u. 
 
Voorbereidend zijn er ook schetsen van de dienst waarbij de mogelijkheid onderzocht wordt voor 
twee aanliggende fietspaden van 1,5m en een overblijvende rijweg van 4,8m enerzijds en anderzijds een 
tweerichtingsfietspad van 2,5m, een haagstrook en een rijweg van 4,8m. Van belang is ook dat dan 
aandacht gegeven wordt aan maatregelen voor de vertraging van het wegverkeer op dit segment en 
dat ook aandacht uitgaat naar de oversteek voor de nieuwe recreatieve verbindingen in de richting van 
het Vloethemveld. 
 
Er werd overwogen om een voorlopige oplossing te bieden met fietssuggestiestroken maar dit wordt 
omwille van het voorlopig karakter en de kostprijs ervan niet verder gezet. 
 
Aldus wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om over te gaan tot de aanstelling van een 
ontwerpbureau die binnen deze krachtlijnen een ontwerp kan opmaken. 
 
Voor deze werken wordt voorgesteld om alvast een budget van 500.000 euro hiervoor te voorzien.  
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van lastenboek voor de aanstelling van een ontwerper 
voorgelegd. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent een principiële goedkeuring voor de heraanleg van de Eernegemweg, tussen 
Isenbaertstraat en Aartrijksesteenweg en dit overeenkomstig het voorstel zoals hoger vermeld. 
 
 
6 Privacy - veiligheid - inzet camerabewaking - rapport over de toegestane inzage 2020 
 
In het beleidsplan voor deze legislatuur werd een beleidsplan opgenomen voor het respect van de 
privacy, in het bijzonder bij de inzet van veiligheidscamera’s.  
 
Gemeente Jabbeke heeft een eigen veiligheidsnetwerk, 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 dus een belangrijke prioriteit is, wordt hieromtrent gerapporteerd aan de 
gemeenteraad. Daarbij wordt gerapporteerd omtrent de aard en de omvang van de camera’s, de 
noodzaak en de aanwending, de veiligheidsgaranties en de raadpleging waarbij elk verzoek tot inzage 
formeel dient neergelegd te worden en elke inzage gemotiveerd dient toegestaan te worden. 
 
Aan de gemeenteraad wordt de lijst voorgelegd van de inzet van de camerabeveiliging en van de 
rapportering inzake de raadplegingen over het jaar 2020. 
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Op vandaag beschikt de gemeente dus over 33 camera’s, verbonden met 9 patrimonia (VC Jabbeke, 
SPC Varsenare, containerpark, Bogaertstadion, buurthuis, gemeentehuis en sociaal huis). De opname 
van de beelden verloopt in een centrale toepassing en na maximaal 30 dagen worden alle bestanden 
vernietigd.  
 
Als algemene beleidslijn wordt vooropgesteld dat de camerabeveiliging enkel wordt gebruikt ter 
beveiliging van personen en gebouwen (preventieve afschrikking en gebruik nadien) en nooit ter 
controle van gedrag of activiteit in real-time. Daarom ook wordt elke raadpleging geregistreerd en 
dient zelfs in het geval van verzoeken uitgaand van de politie vermelding gemaakt worden van de 
onderliggende redenen of het proces-verbaal. Hieromtrent wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad 
Elke uitzondering op het niet gebruik in real-time moet voorafgaand goedgekeurd worden door de 
gemeenteraad. 
 
Voor het jaar 2020 werden aldus 6 raadplegingen ingeschreven die gerapporteerd worden aan de 
gemeenteraad. 
 
Er wordt ook voorgesteld om één uitzondering op het niet gebruiken van de camerabeelden in real-
time toe te staan: door de vrijwilligers van het Buurthuis wordt de camera in de buitenomgeving – 
terras – met een vast beeld gebruikt voor het uitbaten van het terras. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport inzake de gemeentelijke inzet van camerabewaking en 
het rapport over de toegestane inzage voor het jaar 2020. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de uitzondering op het niet gebruiken van camerabeelden 
in real-time voor het terras van het Buurthuis (1 camera met vast beeld). 
 
 
7 Aankopen - buitenschoolse kinderopvang - opvanglocatie Snellegem - lot meubilair - 
ontwerp 
 
Door de dienst buitenschoolse kinderopvang wordt aan de gemeenteraad het ontwerp en raming 
aankoop meubilair IBO Snellegem voorgelegd.  
 
Juridisch kader: 
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 

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. 
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 

264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 

• De wet van 17 juni 2016 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). 

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

• Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
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Bestek meubelen, inrichting en aankleding: 
Door het beperkt aantal vierkante meters zou er gewerkt kunnen worden met een speelplatform om 
zo voldoende speelmogelijkheden te kunnen voorzien voor de reeds vastgelegde capaciteit (19 
kinderen). 
Dit speelplatform wordt geraamd op 7.000 euro. 
Daarnaast wordt het meubilair (kasten, tafels, stoelen, verzorgingsmeubel, zetels, kinderbedjes, …) 
geraamd op 15.000 euro. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan kwalitatief en gemakkelijk 
verplaatsbaar of opbergbaar materiaal waardoor de ruimtes optimaal benut worden. 
Verder werd de aankleding en het speelgoed ook reeds opgenomen en geraamd op 5.000 euro. 
 
Ramingsprijs: 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 27.000 euro incl. 21% BTW en kan worden gegund 
na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp en de raming voor de aankoop van meubilair 
voor IBO Snellegem. 
 
Artikel 2: 
De geraamde kostprijs beloopt 27.000 euro, incl. 21% BTW. 
 
Artikel 3: 
De gunning voor deze aankoop geschiedt na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
 
 
8 Financiën - BBC - jaarrekening gemeente 2020 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en de 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(en latere wijzigingen); 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen); 
 
Gelet op Ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de 
beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 
 
Het ontwerp van de gemeentelijke rekeningen over het financieel boekjaar 2020 wordt voorgelegd. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1: 
De jaarrekening over het dienstjaar 2020, omvattende de beleidsnota, de financiële nota en de 
samenvatting van de algemene rekeningen, wordt goedgekeurd met volgende cijfers: 
 
Exploitatiebudget:  € 6.702.898   (€ 14.873.320 uitgaven - €21.576.218 inkomsten) 
Investeringsbudget:  € - 6.471.738 (€ 7.791.232 uitgaven - € 1.319.494 inkomsten) 
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Andere: € - 1.350.981  (€ 2.69.044 uitgaven - € 1.341.063 inkomsten) 
 
Budgettair resultaat boekjaar € -1.119.821 
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar  € 9.497.414 
Gecumuleerd resultaat  € 8.377.594 
Resultaat op kasbasis € 8.377.594 
 
AUTOFINANCIERING  € 2.998.341,56 
GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERING:  € 5.597.964 
 
Artikel 2: 
De balans wordt per 31 december 2020 afgesloten als volgt: 
- aan actiefzijde met een totaal van 105.446.631 euro, zijnde 94.379.997 euro vaste activa en 

11.066.634 euro vlottende activa; 
- aan passiefzijde met een totaal van 105.446.631 euro, zijnde 84.377.832 euro eigen vermogen en 

21.068.799 euro schulden. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door de OCMW-raad van de jaarrekening 2020 
voor het gedeelte OCMW. 
 
Artikel 4: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de jaarrekening 2020. 
 
 
9 Toegevoegd agendapunt - raadslid Piet Berton - zwaar landbouwverkeer door 
dorpskern Stalhille: opvolging van de adviezen van de verkeerscommissie 
 
"Verwijzend naar de verkeerscommissie van 19 november 2020 – agendapunt getiteld “Melding – Kalsijdeweg 
– landbouwvoertuigen aan te hoge snelheid – verzoek tot aanpak”, heb ik volgende vragen: 
- Welke van de adviezen, zoals geformuleerd in en door de verkeerscommissie van 19 november 2020, zijn 
ten uitvoer zijn gebracht?  
- Wat was hier van de opvolging, en welke conclusies heeft de schepen getrokken op basis van het resultaat 
van die opvolging? 
 
Indien de adviezen nog niet werden uitgevoerd, willen we graag weten waarom. Eveneens in dat geval wordt 
voorgesteld, nav recente klachten van inwoners van Stalhille mbt deze problematiek, om de adviezen geheel 
ten uitvoer te brengen." 
 
De gemeenteraad verleent hieraan debat. 
 
 
10 Toegevoegd agendapunt - raadslid Han Vermaut - gerecupereerde brandweerfactuur 
rechtvaardigt belastingverlaging 
 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende zitting. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Peter-Jan Hallemeersch verwijst naar de inrichtingsnota voor het natuurgebied Kwetshage. 

Er wordt verwezen naar de voorgenomen wegname van bomen en kleine bosjes in de zone. De 
vraag wordt gesteld of het schepencollege de vergunningsautoriteit is en of in dat geval er aandacht 
zal uitgaan naar het behoud van dit bomenbestand.  
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 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 

)   
 
- Raadslid Nadia Hendrickx laat het vermoeden dat in de buurt van SPC Varsenare er een niet 

toegelaten gebruik zou zijn van een mosquito-apparaat (geluidsapparaat met hoge tonen, enkel 
hoorbaar en dus opzettelijk hinderend voor jongeren) en vraagt om dit te willen onderzoeken. 

 
 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 

)   
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 17 mei 2021. De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland 
op maandag 5 juli 2021. De vergadering wordt beëindigd om 21u10. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         W. Vandenberghe 
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