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Ontwerp notulen gemeenteraad 4 oktober 2021 

Aanwezig: 
 Voorzitter:  VANDENBERGHE Wim 

Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, BOGAERT Hendrik, 
COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEPRÉE Geert, 
POLLET Jan, MADOC Reinhart, CASTELEYN Frank, 
ORBIE Geert, DHAESE Annemieke, VERMAUT Han, 
HALLEMEERSCH Peter-Jan, STORME Paul, 
VANDERMEERSCH Carine, BOURGOIS Chris, 
VANDENBROUCKE Ilse, BERTON Piet, VANDEN 
BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, FOURIER 
Olivier 

Algemeen directeur: ACKE Gabriël 
Verontschuldigd: DESPIEGELAERE Hilde, HENDRICKX 

Nadia, 

Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar het audioverslag, neergelegd onder 
https://www.jabbeke.be/WebForm.aspx?ID=4 – jabbeke.be-bestuur-gemeenteraad 

Voor de zitting van de gemeenteraad wordt door raadslid Geert Orbie voorgesteld om agendapunt 10 
‘Personeel - functie algemeen directeur - aanpassing aanwervings- en een bevorderingsprocedure 
(artikel 6, 1°, 2° en 5°, van het selectiereglement) en de aanwervingsvoorwaarden’ te verdagen. 

Gaat over tot de stemming over de verdaging van agendapunt 10: 
Voor: Reinhart Madoc, Peter-Jan Hallemeersch, Geert Orbie, Marleen Vanden Broucke, Werner 

Coudyzer, Olivier Fourier, Piet Berton, Han Vermaut  
Tegen: Frank Casteleyn, Claudia Coudeville,  Chris Bourgois, Annemieke Dhaese, Jan Pollet, Hendrik 

Bogaert, Joël Acke, Carine Vandermeersch, Ilse Vandenbroucke, Paul Storme, Geert Deprée, 
Daniël Vanhessche, Wim Vandenberghe 

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 6 
september 2021. 
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2 Schepencollege - schepenambt - voordrachtakte kandidaat schepen per 01/01/2021 en 
opvolging per 30/09/2021 - Bourgois Chris - verkozenverklaring 
 
Gelet op artikelen 42, 43, 44, 45, 49, 79 en 80 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur. 
 
Gelet op de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen die overhandigd werd aan de 
algemeen directeur op 3 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van 
de gemeenteraad op 2 januari 2019. 
 
Gelet op de installatievergadering van 2 januari 2019 waarbij kandidaat-schepen Jan Pollet verkozen 
werd als vierde schepen voor de gemeente Jabbeke. 
 
De akte van voordracht voor de kandidaat-schepenen maakte melding van de einddatum op 31 
december 2020 voor het mandaat van kandidaat-schepen Jan Pollet. 
 
Dat aldus vanaf 1 januari 2021 kon overgegaan worden tot de aanstelling van een vervangende schepen 
voor het mandaat van uittredend schepen Jan Pollet. 
 
Op 30 november 2020 werd de voordrachtakte van één kandidaat-schepen overhandigd aan de 
algemeen directeur, zijnde uiterlijk acht dagen voor de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad. 
 
In de voordrachtakte werd voorgesteld dat schepen Jan Pollet zichzelf zal opvolgen vanaf 31 december 
2020 en dit met een einddatum van dit mandaat op datum van 30 september 2021 en ook met een 
melding van de opvolger, met name gemeenteraadslid dhr. Chris Bourgois. 
 
De algemeen directeur heeft op 30 november 2020 de voordrachtakte aan de burgemeester bezorgd. 
 
De algemeen directeur heeft de voordrachtakte van voordracht van één kandidaat-schepen 
overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
 
De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van één 
kandidaat-schepen werd ondertekend door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst zijn 
verkozen. 
 
Overwegende dat de voordrachtakte van de kandidaat-schepen en kandidaat-opvolger voldoet aan de 
decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten; 
 
De kandidaat-schepen bevindt zich niet in een situatie van onverenigbaarheid. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij kennis genomen werd van 
de ontvankelijke akte van voordracht van één kandidaat-schepen. Dhr. Jan Pollet werd aldus verkozen 
verklaard als schepen van de gemeente Jabbeke voor een mandaat dat verdergezet wordt vanaf 1 
januari 2021 en eindigt op 30 september 2021. De gemeenteraad heeft in diezelfde zitting eveneens 
kennis genomen van de melding van de opvolging vanaf 1 oktober 2021 door gemeenteraadslid Chris 
Bourgois. 
 
De gemeenteraad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van gemeenteraadslid Chris 
Bourgois.  
 
Er wordt vastgesteld dat dhr. Chris Bourgois nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van 
verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. 
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Gelet op artikel 43 §4 van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij de rang van de schepenen bepaald wordt 
door de rangorde op de gezamenlijke akte van voordracht. De schepenen die een schepen opvolgen, 
nemen de rang in de volgorde van hun verkiezing of benoeming in. 
 
Overwegende dat de kandidaat-schepen de eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd; 
Overwegende dat de kandidaat-schepen na de eedaflegging van rechtswege lid is van het vast bureau; 
 
Vervolgens wordt dhr. Chris Bourgois verkozen verklaard als vierde schepen en wordt uitgenodigd 
om, in openbare vergadering en in handen van de burgemeester de eed af te leggen zoals bepaald in 
art. 44 van het Decreet Lokaal Bestuur. 
 
,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’’. 
 
De burgemeester,        De schepen, 
Daniël Vanhessche        Chris Bourgois 
 
 
 
 
 
Na beëdiging is de schepen in zijn ambt aangesteld. 
 
 
3 Intergemeentelijke samenwerking - FluviusCenter - intrekking beheersoverdracht in 
het kader van het kerntakendebat 
 
De gemeente is een deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West. 
 
Fluvius West doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende 
openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Fluvius System Operator cv (…).  
 
Gelet op de statuten van Fluvius West waarbij in het voorwerp expliciet vermeld wordt dat ze bevoegd 
is voor “het ter beschikking stellen aan de deelnemers van capaciteit met het oog op data- en 
aanverwante communicatie op elektronische communicatienetwerken en installaties, en de opslag en 
de beveiliging van deze data ten behoeve van de deelnemers die daartoe een uitdrukkelijke beslissing 
hebben genomen en binnen het toegestane wettelijke en contractuele kader”. 
 
Gelet op de informatisering van de gemeentelijke werkzaamheden en de steeds toenemende behoefte 
van de gemeente aan capaciteit voor opslag van data;. 
 
Gelet op het aanbod dat Fluvius West heeft gecreëerd voor haar deelnemers, m.n. Fluvius Center 
bestaande uit datacenterdiensten. De datacenterdiensten bestaan enerzijds uit Infrastructure as a 
Service (IaaS) waarbij virtuele machines worden aangeboden op een gedeelde infrastructuur binnen 
een datacenter van Fluvius West waarbij server-, geheugen- en diskcapaciteit afgenomen kan worden 
en anderzijds uit housing waarbij rack-ruimte wordt aangeboden in een datacenter van Fluvius West 
waar de gemeente zijn hardware kan onderbrengen.   
 
Gelet op het artikel 13 van het reglement Fluvius Center, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
van Fluvius West op 24 juni 2019, waarin voorzien wordt dat de Fluvius Center-dienstverlening een 
einde zal nemen in geval van herroeping van de beheersoverdracht door de deelnemer mits de statuten 
van de netbeheerder in deze mogelijkheid voorzien. 
 
Ingevolge de statutenwijzigingen d.d. 10 december 2020 werd de herroepbaarheid van de 
beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius Center opgenomen in artikel 9 punt 8 van de statuten van 
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Fluvius West. 
 
Ingevolge het intern kerntakendebat op het niveau van Fluvius, zoals goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van Fluvius West, werd beslist om de activiteit Fluvius Center niet langer als kerntaak te 
weerhouden. Tevens werd beslist om de continuïteit van de activiteit Fluvius Center te bestendigen 
en te blijven ondersteunen tot een volwaardig alternatief tegen gelijkwaardige voorwaarden qua 
dienstverlening, service en prijs met een lange termijn garantie voor de toekomst kan worden 
gevonden.   
 
De gemeente hecht een groot belang aan de beveiliging van haar dataopslag. De gemeente Jabbeke is 
van oordeel dat datacenterdiensten een volwaardige activiteit betreffen en wenst deze 
datacenterdiensten tot een volwaardige activiteit te blijven uitbouwen en desgevallend uit te breiden 
volgens de noden en tendensen die noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte werking en beveiliging 
ervan en dit binnen het daarvoor bepaalde financiële kader. De gemeente is overtuigd dat hiervoor 
alternatieven op de markt voorhanden zijn.  
 
Gelet op bovenstaande visie van Fluvius op de afbouw van de niet-kerntaken en gelet op 
bovenvermelde visie van de gemeente over de invulling van de datacenterdiensten, wordt voorgesteld 
om haar beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius Center te herroepen.   
 
Overwegende dat de gemeente de Raad van Bestuur van Fluvius West verzoekt om deze intrekking 
van de beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius Center uiterlijk met ingang van 1 juni 2022 ter 
aanvaarding te agenderen op de ek. Algemene Vergadering.     
 
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid Deel III, Titel III 
betreffende de Intergemeentelijke samenwerking.  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de intrekking van de beheersoverdracht voor de Fluvius Center 
activiteit en bijgevolg aan de herroeping van de aansluiting uiterlijk met ingang van 1 juni 2022 van de 
gemeente bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius West voor de activiteit Fluvius Center en dit 
overeenkomstig de hierboven vermelde modaliteiten.  
 
Artikel 2: 
De opdrachthoudende vereniging Fluvius West te verzoeken de in artikel 1 genomen beslissing ter 
aanvaarding voor te leggen aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.  
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius West, ter 
attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 
 
4 Woonbeleid - vormen van één woonmaatschappij - afbakening werkingsgebieden - 
voorstel tot aansluiten regio Brugge - Vivendo - Jogi 
 
In Jabbeke zijn er op heden twee lokale woonactoren die zich bezig houden met sociaal wonen.  Er is 
het sociaal verhuurkantoor (SVK) Woondienst Jogi en de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) 
Vivendo. 
 
Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren 
(SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij.  
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Het is de ambitie om met de woonmaatschappij: 

de dienstverlening te verhogen: via een éénloketsysteem, één inschrijvingsregister, een duidelijk 
zicht op het volledige aanbod. 
de complementaire werking van SVK en SHM te verenigen: optimaal benutten van de aanvullende 
expertise, de wederzijdse competenties, de groei private en sociale woonmarkt te versnellen. 
de transparantie te verhogen met één duidelijke actor, één organisatie, één toewijssysteem, een 
centrale klachtenbehandeling. 
de regierol van het lokale bestuur te doen primeren en de lokale betrokkenheid en zeggenschap te 
waarborgen. 

 
De Vlaamse Regering maakte op 17 juli 2020 afspraken over het traject voor de vorming van 
woonmaatschappijen.  
 
Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. Om deze 
werkingsgebieden te bepalen, krijgen de lokale besturen een trekkersrol. 
 
De eerste beslissing die hierbij moet worden genomen is de vorming van het werkingsgebied van de 
nieuwe woonmaatschappij. Tegen 23 oktober 2021 moeten alle steden en gemeenten een voorstel 
indienen, daarna zullen de werkingsgebieden van de toekomstige woonmaatschappijen definitief 
worden vastgesteld door de Minister van Wonen. 
 
De werkingsgebieden worden best afgestemd op de referentieregio’s die de Vlaamse Regering zal 
vastleggen op basis van de lopende bevraging die loopt tot eind dit jaar. Het werkingsgebied van de 
woonmaatschappij moet niet per se samenvallen met de referentieregio’s, maar moet er wel binnen 
vallen. 
 
Gelet op artikel 40 e.v. van het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op het decreet houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij  
een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd;  
 
Gelet op de brief van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed   
dd. 23 oktober 2020 aan alle burgemeesters om een voorstel van werkingsgebied in te dienen; 
 
Gelet op het verslag van het lokaal woonoverleg dd. ; 07/06/2021 
 
Op voorstel van het besluit van het college van burgemeester en schepenen; 20/09/2021 
  
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Adviseert om de gemeente Jabbeke tot een werkingsgebied met volgende gemeenten te laten behoren: 
Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem.  
 
Artikel 2: 
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de provinciegouverneur, zoals bepaald in artikel 330 e.v. 
van het decreet lokaal bestuur. 
 
 
5 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - begroting - vaststellen van de 
werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2022 
 
De Gemeenteraad, 
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De opmaak en goedkeuring van de begroting wordt geregeld door de wet van 15 mei 2007 op de 
civiele veiligheid en door het Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van Hulpverleningszones. 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 
40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad en artikels 326 tot en met 339 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 6 oktober 2014 houdende de instap in de 
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 vanaf 1 januari 2015 en het goedkeuren van de financiële 
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten; 
 
Overwegende dat het uitgaande van de autonomie van de gemeente aangewezen is dat de gemeente 
zich akkoord verklaart met de gemeentelijke werkingsbijdrage die in de begroting 2022 van de 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen ingeschreven zal worden; 
 
Overwegende de ontwerpbegroting 2022 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen; 
 
Overwegende dat het benodigde budget voor de financiering van deze uitgave ten bedrage van 
542.865,00 euro voorzien is op budgetsleutel 0410/00/6494000 van het exploitatiebudget 2021; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het aandeel van de gemeente Jabbeke in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 1 
West-Vlaanderen op 555.518,00 euro vast te stellen op budgetsleutel 0410/00/6494000 van het 
exploitatiebudget 2022. 
 
Artikel 2: 
Afschrift van dit besluit over te maken aan de voorzitter van de Zoneraad van de Hulpverleningszone 
1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp en aan de gemeentelijke dienst Financiën. 
 
 
6 Vrije tijd - bibliotheek - integratie werking bibliotheek en IBO - Snellegem - aanpassing 
openingsuren 
 
Gelet op het sterk dalend gebruik van bibliotheek Snellegem (1 bezoeker per uur) en de onmogelijkheid 
tot integratie van de bibliotheekwerking met de werking van de buitenschoolse kinderopvang in 
dezelfde ruimte. 
 
Gelet op het streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening en aanbod aan collectie voor alle 
inwoners en leerlingen van Jabbeke, waarbij de hoofdbibliotheek een veelvoud aan openingsuren, 
materialen en kwaliteitsvolle ondersteuning kan bieden. 
 
Gelet op het streven naar de mogelijkheid om het gebruik van de diensten van de hoofdbibliotheek 
vanuit deelgemeentes te vergemakkelijken door de plaatsing van inleverbussen. 
 
Gelet op de goedkeuring bij unanimiteit door de leden van het beheersorgaan van de openbare 
bibliotheek zoals gestemd op de vergadering van 30 augustus 2021. 
 
Gaat over tot de stemming: 
Voor: Frank Casteleyn, Chris Bourgois, Claudia Coudeville,  Reinhart Madoc, Geert Orbie, 

Annemieke Dhaese, Jan Pollet, Hendrik Bogaert, Marleen Vanden Broucke, Werner 
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Coudyzer, Piet Berton, Han Vermaut, Joël Acke, Carine Vandermeersch, Ilse 
Vandenbroucke, Paul Storme, Geert Deprée, Daniël Vanhessche, Wim Vandenberghe 

Onthouding: Peter-Jan Hallemeersch, Olivier Fourier 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel:  
De Gemeenteraad verklaart zich akkoord met het voorliggend dienstenreglement van de openbare 
bibliotheek. 
 
"Titel 1 Toegang 
 
De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Jabbeke is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische 
instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar 
uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, 
opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.  
 
De leeszaal van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek is vrij toegankelijk. De gebruiker dient er wel voor te 
zorgen dat de studieatmosfeer niet wordt verstoord. In de lokalen van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
mag men niet roken, eten of drinken. Dieren en hinderlijke voorwerpen mogen niet worden binnengebracht ; 
met uitzondering van geleidehonden. 
 
Titel 2 Openingsuren 
 
De dagen en uren van bemande opening zijn de volgende : 
 
HOOFDBIBLIOTHEEK JABBEKE : maandag 15 uur tot 19 uur, dinsdag 15 uur tot 19 uur, woensdag 14 uur 
tot 19 uur, donderdag 15 uur tot 19 uur, vrijdag 15 uur tot 19 uur, zaterdag 09 uur tot 12 uur. 
Naast bovenvermelde bemande openingsuren is hoofdbibliotheek Jabbeke ook elke weekdag onbemand open 
vanaf 10 uur waarbij uitleenverrichtingen en het lezen van de krant mogelijk is. 
 
FILIAAL VARSENARE : dinsdag 16 uur tot 19 uur, woensdag 14 uur tot 18 uur, vrijdag 14 uur tot 18 uur, 
zaterdag 09 uur tot 12 uur 
 
UITLEENPOST ZERKEGEM : woensdag 14 uur tot 18 uur 
Voor het terugbrengen van uitgeleende materialen buiten de openingsuren van de bibliotheek kan gebruik 
worden gemaakt van inleverbussen geplaatst bij de ingang van het bibliotheekgebouw of op een centrale plaats 
in de deelgemeente. De inlevering gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de lener en wordt geregistreerd 
bij het eerstvolgend openingsmoment van de bibliotheek of in geval van periode van sluiting of afwezigheid van 
een bibliotheekgebouw minstens op wekelijkse basis. 
 
Alleen wie een kwartier voor sluitingstijd in de bibliotheek is kan aanspraak maken op de volledige 
dienstverlening. 
 
Titel 3 Lidmaatschap 
 
Lid zijn van één van de Jabbeekse bibliotheken is gratis voor eigen inwoners. Voor niet inwoners vanaf 18 jaar 
kost de inschrijving 5,00 € per jaar. Het lidmaatschap in één van de aangesloten Ginterbibliotheken betekent 
automatisch ook gratis lid in alle andere gemeentelijke bibliotheken van Ginter (Jabbeke, Gistel, Oudenburg, 
Zedelgem, Torhout, Kortemark, Koekelare, Ichtegem). 
 
De inschrijving gebeurt d.m.v. identiteitsbewijs dat bij voorkeur ook wordt gebruikt als lenerspas.  
 
Aan personen die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een waarborgsom van 12,50 € worden 
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gevraagd. Deze waarborgsom zal onmiddellijk worden terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap. 
 
De bij de inschrijving medegedeelde identiteitsgegevens worden door de bibliotheek in een ledenbestand 
bijgehouden. Iedere ingeschreven lener heeft recht op inzage en verbetering van zijn identiteitsgegevens en die 
van de aan zijn zorg toevertrouwde minderjarigen op de wijze zoals bepaald door de wet van 08/12/1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.  
 
De uitleningen zijn persoonlijk: het geleende mag niet aan derden worden uitgeleend. 
 
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken of materialen. Indien hij bij het ontvangen 
van een werk of materiaal vaststelt dat er een beschadiging is of dat er aantekeningen werden gemaakt, wordt 
hij verzocht dit aan het personeel mede te delen, zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld. 
 
Alleen door middel van een geactiveerde lenerspas of elektronische identiteitskaart kunnen materialen uit de 
bibliotheek ontleend worden. 
 
Titel 4 Materialen 
 
De uitleen van alle materialen is kosteloos voor iedereen. 
 
Het aantal materialen dat tegelijkertijd op één lenerspasje of elektronische identiteitskaart kan worden 
uitgeleend is vijf per materiaalsoort. Uitzondering hierop vormen reisgidsen waarvan er slechts drie per lener 
kunnen worden uitgeleend. Ook kan er slechts één e reader met daarop drie eboeken tegelijkertijd worden 
ontleend. De dagbladen en de laatst verschenen nummers van de tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden 
geraadpleegd. 
 
Titel 5 Uitleentermijn 
 
De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt drie weken. De lener kan de uitleentermijn tweemaal verlengen, 
op voorwaarde dat de uitgeleende werken of materialen niet door andere leners werden gereserveerd. Enkel 
e readers en e boeken kunnen niet worden verlengd. 
 
Titel 6 Boete / schadevergoeding 
 
Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt daarvoor 0,20 € per materiaal en per week. 
Het te laat geld voor e readers en e boeken bedraagt 5,00 € per week. De kosten voor het postaal verzenden 
van de maningsbrief vallen eveneens ten laste van de gebruikers : 1,00 € per brief. 
 
Indien de ontleende werken of materialen na één maand niet terug binnengeleverd zijn, zal de lener een 
vergoeding moeten betalen, die gelijk is aan de vervangingswaarde van de ontleende materialen, verhoogd met 
de manings  en de administratiekosten. 
 
De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen. Bij verlies of totale beschadiging moet 
hij de kostprijs van het werk betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. 
 
Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te 
bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een gedrukt materiaal bepaalt de bibliothecaris 
het bedrag van de schadevergoeding. 
 
Bij verlies of beschadiging van het lenerspasje wordt voor het afleveren van een nieuw lenerspasje 1,25 € 
aangerekend. 
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De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur van de lener als gevolg 
van het gebruik van audiovisuele materialen, noch voor verlies van computergegevens. 

Titel 7 Personeel 

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel. 

Titel 8 Reservaties 

Alle uitgeleende materialen kunnen worden gereserveerd tegen een financiële bijdrage van 1,00 € per titel. 
Gereserveerde werken blijven maximaal 2 weken ter beschikking van de aanvrager, te beginnen vanaf de 
verzendingsdatum van het verwittigingsbericht. 

Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken 
worden aangevraagd tegen een financiële bijdrage van 1,00 € per titel. De kosten voor het aanvragen van 
werken uit wetenschappelijke bibliotheken vallen volledig ten laste van de aanvrager. 

Titel 9 Reproductie 

Een print of fotokopie (zwart/wit), formaat A4 0,10 €
Een print of fotokopie (zwart/wit), formaat A3 0,20 €.

Titel 10 Internetreglement 

Algemene voorwaarden. 

De consultatie van het internet is gratis voor iedereen. 

Volgend gebruik van het internet is niet toegelaten : 
gebruik voor illegale of commerciële doeleinden
consultatie van onzedige websites
zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het
copyright
schenden van het computerbeveiligingssysteem
vernietigen, veranderen of beschadigen van computerinformatie
vernietigen, veranderen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de
bibliotheek of aan andere gebruikers
gebruik van eigen software
opslaan van gegevens op de harde schijf van de bibliotheekcomputer

Sancties. 

Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot het internet leidt tot 
sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk: 

Het vergoeden van veroorzaakte schade.
Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van Internet.
Tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek.
Bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging.
Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.

Door zich in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met 
dit reglement, dat hem bij de inschrijving wordt overhandigd. Personen die dit reglement niet naleven of de 
goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die 
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bevoegdheid berust bij het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, op voorstel van de 
bibliothecaris. Omstandigheden niet voorzien in dit reglement worden door de bibliothecaris of, tijdens zijn 
afwezigheid, door zijn plaatsvervanger geregeld. Ze worden in de eerstvolgende vergadering van het 
Beheersorgaan besproken. 
 
Titel 11 reglement e reader 
 
Leden van bibliotheek Jabbeke ouder van 16 jaar kunnen gratis een e reader ontlenen.  
 
De uitleentermijn van een e reader bedraagt drie weken en is niet verlengbaar. 
 
Elke e reader kan maximum 3 e boeken uit de bibliotheekcollectie. 
 
Een e reader of e boek kan worden gereserveerd wanneer alle exemplaren zijn uitgeleend. 
 
Het is strikt verboden om e boeken te kopiëren, verwijderen of toevoegen. 
 
Het is strikt verboden om de e reader uit te lenen aan derden. 
 
De lener ontvangt de e reader volledig opgeladen en in goede staat, in een beschermhoes. De ereader en hoes 
moeten met grote zorg worden behandeld en in dezelfde staat samen met alle eboeken worden teruggebracht. 
 
Bij verlies of beschadiging van de e reader, de beschermhoes of de e boeken moet het volledig aankoopbedrag 
van deze materialen worden betaald. 
 
De e reader kan enkel worden uitgeleend en teruggebracht tijdens de bemande openingsuren van de 
bibliotheek d.m.v. persoonlijke overhandiging aan een personeelslid van de bibliotheek. 
 
Per week te laat zal 5.00 € per e reader (inclusief alle toebehoren) worden aangerekend." 
 
 
7 Ruimtelijke ordening - verkaveling Ettelgemstraat - straatnaamgeving - ‘Clotilde 
Foulonstraat’ - definitieve vaststelling 
 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
 
Wettelijk kader 

decreet van 28 januari 1977, artikelen 5 en 7, betreffende de bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen, gewijzigd bij de decreten van 4 februari 1997 en 29 november 2002 
algemene onderrichtingen betreffende het toekennen en wijzigen van plaatsnamen, verschenen in 
het Bestuursmemoriaal nr. 25 van 29 juli 1998 
richtlijnen voor het geven en spellen van straatnamen, verschenen in het Bestuursmemoriaal nr. 39 
van 26 november 1998 
artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur 

 
Motivering 
De gemeenteraad stelde op 5 juli 2021 de straatnaam ‘Clotilde Foulonstraat’ principieel vast voor de 
nieuwe openbare weg in de geplande woonverkaveling aan de Ettelgemstraat 28 te Jabbeke. 
 
Conform het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek 
georganiseerd en advies gevraagd aan de gemeentelijke cultuurraad. 
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Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 26 juli 2021 tot 24 augustus 2021, werden 
geen opmerkingen of bezwaren omtrent de vaststelling van deze nieuwe straatnaam ingediend en werd 
er door de gemeentelijke cultuurraad geen hernieuwd advies uitgebracht, waardoor dit als gunstig kan 
worden beschouwd. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van 
hogervermelde straatnaam. 
 
Volgens artikel 7 van het decreet van 28 januari 1977 betreffende de bescherming van de namen van 
de openbare wegen en pleinen dient het straatnaambord, indien in de naam van de nieuwe openbare 
weg gebruikt wordt gemaakt van een eigennaam, een beknopte toelichting te bevatten van de gekozen 
benaming. Als toelichting op het straatnaambord Clotilde Foulonstraat wordt volgend verklarend 
onderschrift voorgesteld: "(1868-1940), zuster-overste kloosterschool Jabbeke (1898-1924)". 
 
Dossierstukken 

gemeenteraadsbesluit van 5 juli 2021 waarin principieel werd beslist om de naam “Clotilde 
Foulonstraat” toe te kennen aan de nieuwe openbare weg in de verkaveling aan de Ettelgemstraat 
28 te Jabbeke  
affiche bekendmaking openbaar onderzoek 
proces-verbaal sluiting openbaar onderzoek 

 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 :  
De naam voor de nieuwe openbare weg in de verkaveling gelegen aan de Ettelgemstraat 28 te Jabbeke 
(deelgemeente Jabbeke) wordt definitief vastgesteld als ‘Clotilde Foulonstraat’. 
 
Artikel 2 : 
Goedkeuring wordt verleend tot het aanbrengen van volgend onderschrift op het straatnaambord : 
"(1868-1940), zuster-overste kloosterschool Jabbeke (1898-1924)". 
 
Artikel 3 :  
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad. 
 
Artikel 4 :  
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de hulpdiensten en aan de nutsmaatschappijen. 
 
 
8 Patrimonium - zorgsite Licht en Liefde - uitbreiding aanleg openbaar domein ten 
behoeve van sociale huisvesting - principebeslissing 
 
Naar aanleiding van het verlijden van de notariële akte aankoop door OCMW Jabbeke en afstand aan 
het openbaar domein van de gemeente Jabbeke in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met 
Licht en Liefde, werden aanvullende verzoeken gesteld vanuit Licht en Liefde: 

een verbinding voor trage weggebruikers naar het uit te breiden speelterrein: dit zat in de 
structuurplanning/RUP en wordt ook opgelegd in het kader van de toe te stane 
omgevingsvergunning 
een nieuwe erfdienstbaarheid ten behoeve van de ontsluiting van het overgebleven perceel 
landbouwzone: dit kan niet aanvaard worden 
een duidelijke afspraak in verband met timing en aanleg van de toegangsweg: een boetebeding over 
die timing kan niet aanvaard worden, maar er wordt wel in de mate van het mogelijke meegewerkt 
aan een aanleg die specifiek van belang is voor mensen met een visuele beperking 
(dit is het voorwerp van dit besluit) de vraag om voor het achterliggende perceel in het kader van 
de ontwikkeling van de zorgsite, waarvoor er een afspraak zou bestaan om die in het kader van 
sociale huisvesting te verkopen aan Vivendo, een bijkomend openbaar domein aan te leggen ten 
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behoeve van de behoorlijke ontsluiting van dit perceel. 

Omdat het gaat om de aanleg van een bijkomende toegangsweg van slechts ongeveer 30 meter en in 
het kader van de sociale huisvesting met huisvestingspartner Vivendo, wordt voorgesteld om hierop in 
te gaan en wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om ten principiële een besluit in die zin te nemen. 

De uitvoering wordt dan voorzien in het kader van het dossier van de weg en in het kader van de 
erfpachtovereenkomst ten aanzien van de private partner. 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent haar principiële goedkeuring hieraan. 

9 Mobiliteit - fietsfondsdossier - losliggend fietspad Aartrijksesteenweg - aankoopbelofte 
- aanvaarding

De gemeenteraad, 

Er wordt gewezen op de volgende wettelijke bepalingen 
• artikel 162 van de grondwet
• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen met artikel 40,

dat bepaalt dat de gemeenteraad alles regelt wat van gemeentelijk belang is, en artikel 2, met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenten in het algemeen

• de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en
latere wijzigingen

• de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en latere wijzigingen;

• de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen;

• het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere
wijzigingen;

• het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en latere wijzigingen;

• het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
• de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor

de bouw van autosnelwegen (hoogdringende omstandigheden)
• het decreet van 13 april 1988 houdende bepaling van de gevallen en modaliteiten waarin tot

onteigening kan worden overgegaan door de Vlaamse regering en waarin het verlenen van een
onteigeningsmachtiging aan andere tot onteigening bevoegde rechtspersonen wordt voorzien

• het besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 2011 inzake onteigeningen ten algemenen nutte
ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome provinciebedrijven, de OCMW’s, de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

• de omzendbrief BB 2011/5 betreffende de onteigeningen voor algemeen nut ten behoeve van
gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de
OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen.

Volgende stappen werden al genomen in dit project 
• de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 3 november 2014 houdende de goedkeuring van de

samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Jabbeke
betreffende de aanleg van een fietspad langs de Aartrijksesteenweg
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 o 1e fase tussen Gistelsteenweg en de Oude Stokerijstraat (goedgekeurd in de deputatie van 11 
december 2014) 

 o 2e fase tussen de Oude Stokerijstraat en grens Jabbeke (goedgekeurd in de gemeenteraad van 
Zedelgem van 26 februari 2015 en de deputatie van 23 april 2015); 

• het gemeenteraadsbesluit van d.d. 2 februari 2015 houdende de samenwerkingsoverkomst tussen 
de WVI en de gemeente Jabbeke waarbij de gemeenteraad de WVI aanstelt als onderhandelende 
instantie voor het verwerven van de gronden/eigendommen voor een vrijliggend 
dubbelrichtingfietspad langs de Aartrijksesteenweg 

• de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door Ruimte Vlaanderen op 7 augustus 2015 aan de 
provincie West-Vlaanderen voor ‘de aanleg fietsvoorzieningen en heraanleg rijweg in 
Aartrijksesteenweg te Jabbeke (wegvak vanaf Gistelsteenweg zn te 8490 Jabbeke)’ – fase 1 

• het proces-verbaal van ingebruikname voor de fietsvoorzieningen in de Aartrijksesteenweg (fase 1) 
dat werd ondertekend op 8 december 2017 

• het geactualiseerd schattingsverslag dd. 29 juni 2018, opgemaakt door (…) 
• Het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen 

en Armoedebestrijding van 14 juni 2019 waarbij de verwerwing van de onroerende goederen 
opgenomen in de onteigeningsplannen fietsvoorzieningen Aartrijksesteenweg (fase 2) worden 
erkend tot nut van het algemeen belang en waarbij de gemeente Jabbeke er toe wordt gemachtigd 
om de onroerende goederen te onteigenen ter verwezenlijking van de vermeld werken. 

 
Motivering 
• De aanleiding van deze minnelijke onderhandelingen zijn de verwerving van de percelen nodig voor 

de aanleg van het losliggend fietspad langs de Aartrijksesteenweg in Jabbeke. 
• De verbinding tussen Jabbeke en Aartrijke via de Aartrijksesteenweg en de Noordstraat is een 

belangrijke verkeersader omdat de deelgemeente Aartrijke voor vele diensten en functies 
aangewezen is op buurgemeente Jabbeke (handelsapparaat, diensten, oprit E40... ) 

• De Aartrijksesteenweg en Noordstraat is voor fietsers uit de kortste verbinding tussen Jabbeke en 
Aartrijke. Deze weg wordt dagelijks gebruikt 

• Het is een landelijke weg die door vele voertuigen en zware landbouwvoertuigen wordt gebruikt 
• Het is een weg waar snel wordt gereden, hetgeen een permanent gevaar inhoudt voor de zwakke 

weggebruikers.  
• Er vonden de voorbije jaren verschillende verkeersongevallen plaats, ook met zwakke 

weggebruikers 
• Een dubbelzijdig losliggend fietspad zal bijdragen tot een veiliger verkeer voor de zwakke 

weggebruikers 
• De uitvoering van het fietspad gebeurt door de provincie West-Vlaanderen die voor deze werken 

de nodige opdrachten en kredieten heeft voorzien op haar budget 
• De WVI voert momenteel de nodige onderhandelingen voor minnelijke verwerving. Hierdoor werd 

de volgende ontwerpakte voor minnelijke aankoop opgemaakt : 
 (…) voor een oppervlakte  van 1706m², lot 5-6-11-12-13 op het bij ministerieel goedgekeurd 

onteigeningsplan van d.d. 14 juni 2019 voor een totaal bedrag van 14.384 EUR 
 
Met algemeenheid van stemmen. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de aankoop in der minne van de hiervoor beschreven 
goederen en dit voor een globale aankoopprijs van 14.384 EUR. 
 
Artikel 2: 
De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de realisatie van het 
losliggend fietspad langs de Aartrijksesteenweg (fase 2). 
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Artikel 3: 
Voor de aankoop wordt de akte verleden door het Notariskantoor Van Hoestenberghe, Dewagtere 
& Dewagtere. 
 
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. 
 
 
10 Personeel - functie algemeen directeur - aanpassing aanwervings- en een 
bevorderingsprocedure (artikel 6, 1°, 2° en 5°, van het selectiereglement) en de 
aanwervingsvoorwaarden 
 
Nadat de gemeenteraad op 5 juli 2021 kennis genomen heeft van het ontslag wegens pensionering van 
de algemeen directeur, werd door een raadslid op 12 augustus 2021 (552629) het voorstel 
geformuleerd om een aanpassing te doen aan de aanwervings- en een bevorderingsprocedure (artikel 
6, 1°, 2° en 5°, van het selectiereglement) en de aanwervingsvoorwaarden. 
 
Daarin werd de opmerking gemaakt dat “één bepaald personeelslid in ‘poolpositie’ geplaatst werd om 
tot algemeen directeur benoemd te worden”. Verwijzend naar het beginsel van de gelijke toegang tot 
het openbaar ambt werd een voorstel uitgewerkt voor een aanpassing aan de aanwervings- en 
bevorderingsprocedure en aan de aanwervingsvoorwaarden. 
 
Omdat het geheel van de aanstelling van personeel in decretale graden een bevoegdheid is van de 
gemeenteraad, dient de procedure aldus door de gemeenteraad te worden hernomen. 
 
Het voorstel werd voorgelegd aan het schepencollege van 16 augustus 2021, waarbij beslist werd om 
het dossier voor te leggen aan het syndicaal overleg. 
 
Op 13 september 2021 werd na overleg gesteld dat “voor de vakorganisaties de verruiming tot ‘een 
masterdiploma’ kan voor hen, dat de drie jaar ervaring duidelijker moet omschreven worden en dat 
voor hen geen protocol van akkoord mogelijk is wat betreft het selectieprogramma”. 
 
Op 23 september 2021 werd door de voorzitter een aangepast voorstel voorgelegd aan het 
HOC/BOC en werd de onderhandeling afgesloten met het bereiken van het protocolakkoord. 
 
Aan de gemeenteraad wordt aldus de aanpassing van het selectiereglement voorgesteld. 
 
Gaat over tot de stemming: 
Voor: Frank Casteleyn, Chris Bourgois, Claudia Coudeville, Peter-Jan Hallemeersch,  

Annemieke Dhaese, Jan Pollet, Hendrik Bogaert, Olivier Fourier, Joël Acke, Carine 
Vandermeersch, Ilse Vandenbroucke, Paul Storme, Geert Deprée, Daniël Vanhessche, 
Wim Vandenberghe 

Tegen: Reinhart Madoc, Geert Orbie, Marleen Vanden Broucke, Werner Coudyzer, Piet 
Berton, Han Vermaut 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De tekst van de tweede alinea van artikel 15, § 1, van het selectiereglement wordt aangevuld met 
volgende tekst: “De kandidaat voor een decretale graad moet evenwel de bijzondere 
aanwervingsvoorwaarden vervullen op de dag van de kandidaatstelling.” 
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Artikel 2: 
De tekst van § 3 van artikel 16 wordt vervangen door volgende tekst: “Tenzij de bijlage bij dit 
selectiereglement oplegt dat de selectie voor de vacante functie gebeurt door een selectiebureau, 
beslist de aanstellende overheid bij de vacantverklaring of de selectie gebeurt door een 
selectiecommissie, door een selectiebureau of een combinatie van beide.” 
§ 5 van artikel 16 wordt opgeheven. 
 
Artikel 3: 
De tekst van artikel 36 wordt aangevuld met volgende tekst: “Indien de aanstellende overheid de 
gemeenteraad is, wordt de hiervoor beschreven taak van de aanstellende overheid uitgeoefend door 
het uitvoerend orgaan.” 
 
Artikel 4: 
In beide alinea’s van artikel 37 van het selectiereglement worden volgende wijzigingen aangebracht: 
• in de eerste zin wordt de afkorting “o.a.” toegevoegd na het werkwoord “test”: 
• de zin “De overige onderdelen van de selectieproeven worden door de selectiecommissie 

afgenomen.” wordt geschrapt.  
 
Artikel 5: 
Aan te tekst onder de titel “01. Algemeen directeur” die deel uitmaakt van de “Bijlage A bij bijlage I. 
Toegang tot de betrekkingen“ van het arbeidsreglement worden volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1. De tekst van het eerste puntje onder de titel “Diploma” wordt vervangen door volgende tekst: 
een masterdiploma’s of een diploma behaald hebben van vóór de invoering van de bachelor-masterstructuur in 
het onderwijs dat de voorganger is van genoemde masterdiploma, of een buitenlands diploma behaald hebben 
dat gelijkwaardig verklaard is aan een masterdiploma; 
 
2. De tekst onder de titel “Ervaring” wordt vervangen door volgende tekst: 
Drie jaar beroepsrelevante ervaring in een leidinggevende functie op A- of B-niveau. 
 
3. In de tekst onder de titel “Diploma” onder de titel “Bijzondere bevorderingsvoorwaarden” wordt 
in het eerste puntje de woorden “in de rechten” geschrapt. 
 
4.  De tekst onder de titel “Selectieprogramma voor aanwerving en/of bevordering” wordt vervangen door 
volgende tekst: 
De selectie van de kandidaten gebeurt door een erkend selectiebureau, waardoor minstens de aanwezigheid 
van volgende kennis en competenties in hoofde van de kandidaat wordt beoordeeld: 
• de managements- en leiderschapscapaciteiten, o.a. meer bepaald volgende competenties: 
 o respectvolle omgang met politici, medewerkers, burgers, …; 
 o empathie hebben, aan zelfreflectie doen en schuldbesef hebben; 
 o delegeren; 
 o visieontwikkeling; 
 o resultaatgericht werken; 
 o bekwaam creatieve oplossingen te vinden; 
• de bekwaamheid te adviseren in complexe materies rekening houdend met diverse meningen; 
• klantgerichtheid; 
• integriteit; 
• de bekwaamheid tot netwerken: 
• de kennis i.v.m. het takenpakket en de deontologie van de algemeen directeur; 
• de kennis van de eigenheid van de openbare dienst; 
• de kennis van de rechtspositieregeling van de personeelsleden van lokale besturen 
• de kennis i.v.m. de wetgeving inzake overheidsopdrachten. 
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De selectie van de kandidaten gebeurt in drie stappen: 
• een verkennend gesprek door een arbeidspsycholoog om na te gaan of de kandidaat in de organisatie past 

(op 50 punten); 
• een assessment dat het gedrag van de kandidaat beoordeelt aan de hand van een simulatie of een rollenspel; 
• een mondelinge proef aan de hand van een casus die zich in de werksituatie voordoet (op 50 punten). 
Enkel die kandidaten die geschikt bevonden worden bij de vorige stap worden uitgenodigd voor de volgende 
stap. 
De kandidaten moeten minstens 25 punten behalen voor de eerste en de derde stap en in totaal minstens 60 
% van de punten. 
 
 
11 Personeel - samenwerking rond personeels- en organisatiebeleid  - voorstel toetreding 
gemeente en OCMW Jabbeke tot Poolstok 
 
Gezien Gemeente en OCMW Jabbeke de dienstverlening meer bepaald het P&O-beleid in zijn 
globaliteit verder wenst te professionaliseren; 
 
Gezien consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid is 
en de aankoop ervan bijzondere expertise vergt; 
 
Gelet op de oprichting van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cv (handelsnaam 
Poolstok cv) bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse 
Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de dienst voor 
de Scheepvaart; 
 
Gelet op het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging van de 
opdracht van deze vennootschap;  
 
Gelet op de statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 25 mei 2018; 
 
Gelet op het feit dat Poolstok een coöperatieve vennootschap van privaat recht is met uitsluitend 
vennoten uit de publieke en para-publieke sector in Vlaanderen; 
 
Gelet op het feit dat Poolstok sinds 2000 operationeel is, en momenteel ruim 400 vennoten telt, 
waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s,  autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, 
intercommunales, politiezones, hulpverleningszones, huisvestingsmaatschappijen en zorginstellingen; 
 
Gelet op het feit dat de relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een 
beheersreglement; 
 
Gelet op het feit Poolstok uitsluitend werkt voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot 
de overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap  
waardoor de inhouse-kwalificatie van toepassing is; 
 
Gezien Poolstok fungeert als een aankoopcentrale volgens artikel 2, 7°, van de wet inzake 
overheidsopdrachten d.d. 16 juni 2017 dat stelt dat de aankoopcentrale diensten verwerft via 
raamcontracten die bestemd zijn voor haar vennoten (klanten), aanbestedende overheden; 
 
Gezien Poolstok een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake werving en selectie, uitzendarbeid 
als in de brede P&O-activiteiten zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, 
begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen, 
evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching, communicatie, en 
dergelijke meer en bijgevolg elke vennoot gebruik kan maken van de meer dan 70 afgesloten 
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raamovereenkomsten binnen meer dan 15 verschillende P&O domeinen;  
 
Gezien Poolstok daartoe altijd samenwerkt met erkende dienstverleners na een grondige 
marktvergelijking en met correcte toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten; 
 
Gezien Poolstok steeds kwaliteit garandeert op basis van evidence-based selectie- en gunningscriteria 
en er de voorkeur aan geeft om te werken met spelers die hun diensten verlenen op basis van 
wetenschappelijk onderbouwde methoden en technieken; 
 
Gezien het bestuur door toetreding tot Poolstok gebruik kan maken van de schaalvoordelen zowel 
inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners; 
 
Gezien Poolstok de meest gunstige tarieven garandeert; 
 
Gezien de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet van 
contractuele aard is, en gezien de inhouse-kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van 
Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van 
de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken;  
 
Gezien Poolstok aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de P&O- en 
consultancysector garandeert; 
 
Gezien de toetreding geen verplichting tot afname inhoudt en het bestuur dus zijn maximale 
keuzevrijheid behoudt. Gemeente en  OCMW Jabbeke beschikken zodoende over een P&O-
ondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale 
onafhankelijkheid; 
 
Gezien Poolstok niet in de plaats treedt van het bestuur doch de rol opneemt van adviesverlening, 
kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers worden 
uitgevoerd; 
 
Gelet op het feit dat openbare besturen vennoot kunnen worden door de éénmalige aankoop van 
aandelen in functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3 
aandelen (afronding naar de hogere eenheid) van elk €24,79 aangekocht.  
 
Gezien dit neerkomt voor Gemeente Jabbeke op: (93 personeelsleden : 10)(afronding naar hogere 
eenheid) x 24,79) x3 = 743.7 euro 
 
Gezien dit neerkomt voor OCMW Jabbeke op: ((64 personeelsleden : 10)(afronding naar hogere 
eenheid) x 24,79) x3 = 520,59  euro 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
Gemeente en OCMW Jabbeke treden toe tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.  
 
Artikel 2:  
Een afschrift van deze beslissing wordt (elektronisch) bezorgd aan Poolstok  
 
Artikel 3:  
De administratie wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten. 
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MONDELINGE VRAGEN: 
 
- Raadslid Geert Orbie heeft vragen over de mobiele camera’s die geplaatst kunnen worden op 

plaatsen die gevoelig zijn voor sluikstorten. Is het geen goed idee om aan de afvalmaatschappij 
hiervoor een aanvraag te richten? 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20211004.mp3).  

 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 6 september 2021. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 8 november 2021. De vergadering wordt beëindigd om 21u20. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         W. Vandenberghe 
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