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

onder

1 Bestuur - veiligheid - corona-pandemie - digitale
le
e vergaderingen
vergadering - besluit burgemeester
- kennisname

BESLUIT:

W

Door de burgemeester werd in het kader van dee veiligheid
heid in verban
verband met de corona-pandemie beslist
om de vergaderingen van de gemeenteraadscommissie
scommissie
commissie van 2 de
december 2021 en de zitting van de
OCMW-raad van 6 december 2021 te organiseren
ganiseren via digitale
digitale w
wijze en via de toepassing van MS Teams
en met live-streaming.

C
M

Enig artikel:
De gemeenteraad neemtt kennis.

2 Goedkeuring
g verslag vorige z
zit
zitting

O

Aan de gemeenteraad
meenteraad wordt he
het verslag van de vorige zitting voorgelegd, houdende de notulen van de
genomen
en
n beslissingen en het op de website van de gemeente gepubliceerde audioverslag.
BESLUIT:
T::

Enig artikel
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 8 november
2021.

Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter
tafel liggende notulen van de zitting van 8 november 2021. De volgende OCMW-raadszitting wordt
gepland op maandag 20 december 2021. De vergadering wordt beëindigd om 22u10.
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De voorzitter,
W. Vandenberghe
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De algemeen directeur,
G. Acke.
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