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1 Goedkeuring verslag vorige zitting
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voorgelegd, houdende de notulen van de genomen
beslissingen en het op de website van de gemeentee gepubliceerde audioverslag.
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BESLUIT:

Enig artikel
De gemeenteraad geeft zonder
nder
der opmerkingen goedkeu
goedk
goedkeuring aan het verslag van de zitting van 20 december 2021.
2 Bestuur - gemeenteraadslid
meenteraadslid
enteraadslid - aanstel
aanstell
aanstelling gemeenteraadslid
Op 16 december
mber
er 2021 is gemeenteraad
gemeenter
gemeenteraadslid
aad
Hilde Despiegelaere overleden.
Volgens
nss artikel 14 van het decre
decreet lokaal bestuur dient het gemeenteraadslid dat overleden is, vervangen te
worden
rden door zijn opvolger d
di
die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal
Kiesdecreet va
van 8 juli 2011.
De geloofsbrieven van
v het opvolgend gemeenteraadslid dienen, overeenkomstig artikel 6, §3 van het decreet
lokaal bestuur, te w
worden onderzocht en de eedaflegging dient te gebeuren in openbare vergadering in handen
vann de voorzitte
voorzitter van de gemeenteraad.
Bijgevolg d
dient overgegaan te worden tot het aanstellen van het eerste opvolgend gemeenteraadslid.
Volge het proces verbaal bij de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 is mevr. Ilse Vandenbroucke
Volgens
Volg
voor de lijst nr. 3 – CD&V – de eerste opvolger.
vo
Tijdens de installatievergadering op 2 januari 2019 werd mevr. Ilse Vandenbroucke reeds aangesteld als
gemeenteraadslid van de gemeente Jabbeke en dit in vervangen van dhr. Matthias Vanhessche, verkozen op de
lijst nr. 3 – CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, die zich in een situatie van
onverenigbaarheid bevond, zodat hij bijgevolg geacht werd afstand te doen van het mandaat dat aan hem
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toegekend werd.
Dat blijkt dat mevr. Siska Loyson, volgens het proces verbaal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
2018, tweede opvolger is voor de lijst nr. 3 – CD&V.
De gemeenteraad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevr. Siska Loyson, tweede opvolger
op de lijst nr. 3 – CD&V.

D

Er wordt vastgesteld dat mevr. Siska Loyson nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid
baarhe
baarheid
en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.

,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’’.

het
et raadslid,
adslid,
Siska Loyson
oyso

N
TE
R

de voorzitter,
Wim Vandenberghe

AA

Vervolgens wordt mevr. Siska Loyson uitgenodigd om, in openbare vergadering en in handen van
an de voorzitter
van de gemeenteraad de eed af te leggen zoals bepaald in art. 6 §3 van het decreet lokaal bestuur:
stuur:
r:

Mevrouw Siska Loyson zal in de ranglijst van dee gemeenteraadsleden
gemeenteraadsle
de 23e
2 plaats innemen.
3 Bestuur - eedaflegging burgemeester
eester Frank Casteleyn
Caste
- kennisname

Gelet de artikelen 58, 59, 60, 61 en 62 van he
het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

G
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Gelet op de benoeming enn de eedaflegging van ra
raad
raadslid Frank Casteleyn tot burgemeester van de gemeente
Jabbeke in handen van de provinciegouverneur
provinciegouverneur op 27 januari 2022.
BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad
enteraad
ad neemt akte van de
d benoeming en eedaflegging van dhr. Frank Casteleyn tot burgemeester van
de gemeente
meente Jabbeke met ingang van 27 januari 2022.
4 Gemeenteraad
Gemeenteraa - aanstelling
aan
opvolgend voorzitter gemeenteraad - akteneming na voordracht
Op 5 januari 2022, zijnde uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, werd de
voordrachtakte
ordrachtakte van een kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad aan de algemeen directeur bezorgd.
Mevr. Ann
Annemieke Dhaese wordt voorgedragen als kandidaat-voorzitter in vervanging van de huidige voorzitter
van
an de ggemeenteraad, dhr. Wim Vandenberghe, die mee voordraagt.
Gelet op artikel 7 van het decreet lokaal bestuur
G
De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd aan de
ontslagnemend voorzitter van de gemeenteraad.
De ontslagnemend voorzitter heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd
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ondertekend door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden en door een meerderheid van personen die op
dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en bevestigt de ontvankelijkheid van de akte.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.

AD

De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd. Er dient dus geen specifieke
eke
ke
eed als voorzitter van de gemeenteraad te worden afgelegd.
BESLUIT:

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter.
daat-voorzitte

TE
RA

Artikel 2:
De voorgedragen kandidaat-voorzitter mevr. Annemieke Dhaese wordt verkozen verklaard als voorzitter
voorz
va
van
de gemeenteraad met onmiddellijke ingang.

Overeenkomstig artikel 24 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur neemt de nieuw
gekozen voorzitter het voorzitterschap van de gemeenteraadsvergadering
adering over van de
d ont
ontslagnemende
voorzitter.
(De zitting worden verder gezet onder het voorzitterschap van
an mevr. Annemieke Dhaese).
D
Dhae

5 Bestuur - schepenambt - opvolging schepen Frank
Frank Casteleyn - voord
voordrachtakte kandidaat schepen
Wim Vandenberghe
Gelet op artikelen 42, 43, 44, 45 en 49 van het decreet van 22 decemb
dece
december 2017 over het lokaal bestuur.

N

Gelet op de gezamenlijke akte van voordracht
ordracht van kandidaat-sch
kandid
kandidaat-schepenen
a
die overhandigd werd aan de algemeen
directeur op 3 december 2018, zijnde
nde
de uiterlijk acht dagen voor
voo de installatievergadering van de gemeenteraad op
2 januari 2019.

G
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Gelet op de installatievergadering
adering van 2 januari 2019
201 waarbij kandidaat-schepen Frank Casteleyn verkozen werd
als 1e schepen voor de gemeente Jabbeke.
Jabbek
Gelet op het feit dat
at dhr. Frank Casteleyn o
op 27 januari 2022 in handen van de gouverneur van de provincie
West-Vlaanderen
ren
en de eed afgelegd heeft als burgemeester van de gemeente Jabbeke en dat aldus dient overgegaan
te worden tot
ot de aanstelling van een vve
vervangende schepen.
Op 5 januari
anuari 2022, zijnde uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, werd de
voordrachtakte
ordrachtakte
rdrachtakte van een kandidaat-schepen
kandid
kand
overhandigd aan de algemeen directeur.
In de neergelegde voordrachtakte
voord
wordt dhr. Wim Vandenberghe voorgedragen als opvolger voor uittredend
schepen Frank Caste
Casteleyn.
Castele
De algemeen directeur
di
dir
heeft op 5 januari 2022 de voordrachtakte aan de burgemeester bezorgd.
De algeme
algemeen directeur heeft de voordrachtakte van voordracht van een kandidaat-schepen overhandigd aan de
voorzitter
voorzitt
oorz
van de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van één kandidaatD
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.
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De voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen.
De gemeenteraad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van gemeenteraadslid Wim Vandenberghe.
Er wordt vastgesteld dat dhr. Wim Vandenberghe nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van
verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.

AD

Gelet op artikel 49, §1 – 4° van het Decreet Lokaal Bestuur kan op de akte van voordracht worden bepaald,
ald, in
afwijking van artikel 43 §4, dat een of meer nieuw verkozen schepenen de rang innemen van degenen
enn die ze
vervangen.
De voordrachtakte bepaalt dat kandidaat-schepen Wim Vandenberghe de rang van uittredend 1e schepen Frank
Casteleyn niet zal innemen en dus als 4e schepen zal zetelen.
Overwegende dat de kandidaat-schepen de eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd;

RA

Overwegende dat de kandidaat-schepen na de eedaflegging van rechtswege lid is van het vast bureau;
burea

Vervolgens wordt dhr. Wim Vandenberghe verkozen verklaard als 4e schepen
chepen en wordt uitgenodigd
uitgenodi
uitgenod
om, in
openbare vergadering en in handen van de burgemeester de eed af te leggen zoals bepaal
bepaald in art
art. 44 van het
Decreet Lokaal Bestuur.

De burgemeester,
Frank Casteleyn

TE

,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’’.
en’’.

De schepen,
Wim Vandenberghe

G
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N

Na beëdiging is de schepen in zijn ambt
bt aangesteld.
aangestel

Ter informatie van de gemeenteraad
eraad wordt nog
n meegedeeld
meegedee dat de rangorde van de schepenen thans als volgt
is: Geert Deprée – 1e schepen;
n;; Claudia Coudeville – 2e sc
schepen; Chris Bourgois – 3e schepen; Wim Vandenberghe
e
e
– 4 schepen; Paul Storme – 5 schepen.
6 Bestuur - schepenambt
epenambt
penambt - mandaat sc
schepen Geert Deprée - voordrachtakte - verderzetting tot
einde legislatuur
tuur
uur
Gelet op artikelen
en 42, 43, 44, 45 en 49 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Gelet
et op de gezamenlijke akte
akt van voordracht van kandidaat-schepenen die overhandigd werd aan de algemeen
directeur op 3 december
d
2018,
20 zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad op
2 januari 2020.
Volgens de akte va
van voordracht voor de kandidaat-schepenen werd voor het mandaat van kandidaat-schepen
Geert
ert Deprée een
e einddatum voorzien op 31 december 2022.
Gelet op de
d installatievergadering van 2 januari 2019 waarbij kandidaat-schepen Geert Deprée verkozen werd
alss schepen
sch
sche
voor de gemeente Jabbeke.
Vanaf 1 januari 2023 kan overgegaan worden tot de aanstelling van een vervangende schepen voor het mandaat
V
van uittredend schepen Geert Deprée. Op 5 januari 2022 werd reeds overgegaan tot de neerlegging van een
voordrachtakte van een kandidaat-schepen om op te volgen vanaf 1 januari 2023.
In de voordrachtakte wordt voorgesteld dat schepen Geert Deprée zichzelf zal opvolgen en dit voor de verdere
duur van deze legislatuur.
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De algemeen directeur heeft op 5 januari 2022 de voordrachtakte aan de burgemeester bezorgd.
De algemeen directeur heeft de voordrachtakte van voordracht van een kandidaat-schepen overhandigd aan de
voorzitter van de gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen.

BESLUIT:

TE
RA
A

De kandidaat-schepen bevindt zich niet in een situatie van onverenigbaarheid.

D

De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van een kandidaatattschepen werd ondertekend door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst zijn verkozen.

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht van een
en kandidaat-schepen.
ndidaat-schepen.

Artikel 2:
Dhr. Geert Deprée wordt verkozen verklaard als schepen van de gemeente
meente Jabbeke voo
voor een mandaat dat
verdergezet wordt vanaf 1 januari 2023 en dit voor het verder verloop
opp van deze legislatuur.
7 Bestuur - gemeenteraad - vertegenwoordiging
g intergemeentelijke
intergemeentelij
samenwerkingen en
adviesraden - herneming
Ter zitting van deze gemeenteraad werd onder agendapunt
dapuntt nummer 2 door de gemeenteraad aanstelling gedaan
dapun
van een opvolgend gemeenteraadslid naar aanleiding
ing
ng van het overlijden van raadslid
r
Hilde Despiegelaere.

N

Aldus dient eveneens overgegaan te worden
den tot
to de vervan
vervangin
vervanging van mevr. Despiegelaere voor die
intergemeentelijke samenwerkingen, gemeenteraadscommissies
meenteraadscommissies
dscommissies en -adviesraden waarvoor zij was aangesteld als
gemeentelijk vertegenwoordiger of plaatsvervangend
aatsvervangend vertegenwo
verteg
vertegenwoordiger.
Omdat binnen de CD&V-fractie
tie er een llijn is om ve
vertegenwoordigende mandaten toe te wijzen aan
gemeenteraadsleden - niet schepenen,
hepenen, wordt het dossier
dossie opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.

G
EM
EE

Tijdens de gemeenteraad
ad van 4 oktober 2021 werd
wer dhr. Chris Bourgois verkozen verklaard als schepen van de
gemeente Jabbeke. Ter zitting van huidige gem
gemeenteraad werd onder agendapunt 5: “Bestuur - schepenambt opvolging schepen
n Frank Casteleyn” raads
raadsl
raadslid Wim Vandenberghe aangesteld als schepen van de gemeente
Jabbeke.
Aldus worden
orden aan
an de gemeenteraad de volgende vervangingen voorgesteld:
Vertegenwoordigingen:
rtegenwoordigingen:
tegenwoordiging
x Nieuwe Polder
Pol
van Blankenberge
Blan
– plaatsvervangend vertegenwoordiger Siska Loyson
x Middenkustpolder
denkustpol
– plaatsvervangend vertegenwoordiger: Siska Loyson
x Fluvius OV – gem
gemeentelijk vertegenwoordiger: Carine Vandermeersch – plaatsvervangend
vertegenwoordiger: Chris Bourgois
vertegenwoo
vertegenwoord
x Fluvius We
Wes
West – gemeentelijk vertegenwoordiger: Joeࡇl Acke – plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris
Bourgois
Bourgois
x Efin – gemeentelijk vertegenwoordiger: Annemieke Dhaese – plaatsvervangend vertegenwoordiger: Wim
Vandenberghe
Va
x TMVW – plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ilse Vandenbroucke – plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Chris Bourgois
x IMEWO – plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois
x IMWV – plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois
x De Watergroep – gemeentelijk vertegenwoordiger: Chris Bourgois
x IVBO – gemeentelijk vertegenwoordiger: Claudia Coudeville
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x Jogi – gemeentelijk vertegenwoordiger: Jan Pollet
x Jogi - beheerscomité Woonpunt – plaatsvervangend vertegenwoordiger: Jan Pollet
Voordrachten (te aanvaarden door de respectievelijke raden van bestuur na vrijwillig ontslag):
x Fluvius-West – Regionaal Bestuurscomité: Jan Pollet
x Fluvius-West – raad van Bestuur: Jan POLLET
x IVBO – raad van Bestuur: Jan POLLET

BESLUIT:

RA

Deelname aan het syndicaal overleg - HOC/BOC:
x vervanging burgemeester: Frank Casteleyn

AD

Deelname aan gemeenteraadscommissies:
x gemeenteraadscommissie verkeer:
- voorzitter: Jan Pollet – plaatsvervangend voorzitter: Siska Loyson
x Gemeenteraadscommissie subsidies:
- raadslid: Carine Vandermeersch – plaatsvervangend raadslid: Siska Loyson
x Gemeenteraadscommissie interne zaken:
- voorzitter: Annemieke Dhaese
- raadslid: Carine Vandermeersch

G
EM
EE
N
TE

Artikel 1:
De gemeenteraad gaat over tot de volgende vervangende aanstellingen:
anstellingen:

Vertegenwoordigingen:
x Nieuwe Polder van Blankenberge – plaatsvervangend
angend
ngend vertegenwoordiger Siska Loyson
x Middenkustpolder – plaatsvervangend vertegenwoordiger:
genwoordiger: Siska Loyson
Loyso
x Fluvius OV – gemeentelijk vertegenwoordiger:
rdiger:
ger: Carine Vandermeers
Vandermeersch
Vanderm
– plaatsvervangend
vertegenwoordiger: Chris Bourgois
x Fluvius West – gemeentelijk vertegenwoordiger:
genwoordiger: Joeࡇ
Joelࡇ A
Acke – plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris
Bourgois
x Efin – gemeentelijk vertegenwoordiger:
woordiger: An
Annemieke Dha
Dhaese – plaatsvervangend vertegenwoordiger: Wim
Vandenberghe
x TMVW – plaatsvervangend
g
gend
vertegenwoordiger:
g
g Ilse Vandenbroucke – plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Chris Bourgois
x IMEWO – plaatsvervangend
vervangend vertegenwoordiger:
vertegenwoord
Chris Bourgois
x IMWV – plaatsvervangend
tsvervangend vertegenwoo
vertegenwoordiger: Chris Bourgois
x De Watergroep
groep
roep – gemeentelijk vertegenwoordiger:
vert
verte
Chris Bourgois
x IVBO – gemeentelijk
eentelijk vertegenwoordiger:
vertegenwoo
Claudia Coudeville
x Jogi – gemeentelijk
ntelijk vertegenwo
vertegenwoordiger: Jan Pollet
x Jogi
ogi
gi - beheerscomité Woonpunt
Woonp
Woo
– plaatsvervangend vertegenwoordiger: Jan Pollet
Voordrachten (te aanvaar
aanvaarden door de respectievelijke raden van bestuur na vrijwillig ontslag):
x Fluvius-West
vius-West – Regionaal
R
Reg
Bestuurscomité: Jan Pollet
x Fluvius-West – rraad van Bestuur: Jan POLLET
x IVBO – raad van Bestuur: Jan POLLET
Deelname aaan gemeenteraadscommissies:
x gemeenteraadscommissie
gem
geme
verkeer:
- voorzitter: Jan Pollet – plaatsvervangend voorzitter: Siska Loyson
x Gemeenteraadscommissie subsidies:
- raadslid: Carine Vandermeersch – plaatsvervangend raadslid: Siska Loyson
x Gemeenteraadscommissie interne zaken:
- voorzitter: Annemieke Dhaese
- raadslid: Carine Vandermeersch
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Deelname aan het syndicaal overleg - HOC/BOC:
x vervanging burgemeester: Frank Casteleyn
Artikel 2:
De respectievelijke intergemeentelijke samenwerkingen en vennootschappen worden aldus aangeschreven met
verzoek om hieraan mee te werken.

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

AD

8 Politiereglementen - politiereglement op het wegverkeer - mobiliteit - Eernegemweg
eg 53 parkeerplaats voor personen met een handicap

RA

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
oninklijk
ninklijk besluit van 116 maa
maart
1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen
ten
en op het wegverkeer
wegverke en d
de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdendee algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

TE

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976
76
6 waarbij de minimumafm
minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
bepaa
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van
ann 23 ja
januari
nuari 2009 betreffe
betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstek
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 aprill 2009;
2009

N

Gelet op het aanvullend verkeersreglement
eglement op de politie
politie van hhet wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk
politiereglement op het wegverkeer
rkeer
keer werd aangepast
aa
en gecoördineerd,
g
vastgesteld door de gemeenteraad, in
zitting van 10 maart 2008;

G
EM
EE

Gelet op de behandelingg in het schepencollege in zitting
z
van 4 oktober 2021.
Gelet op het advies
es van de gemeenteraadscommissie
gemeenteraad
gemeenteraadsco
sco
verkeer van 15 december 2021.
Overwegende
de dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke wegen en
plaatsen;
Overwegende
erwegende dat de gemeente
gemeent
gemeen dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente;
BESLUIT:

Artikel 1:
In dee Eernegemweg,
Eernegem
Eernegemw ter hoogte van huisnummer 53 wordt een parkeerplaats, voorbehouden voor personen met
een handicap
handicap, aangelegd.
Dit
it wo
w
wordt aangeduid door het verkeersbord E9a met onderbord waarop het pictogram van een mindervalide is
aangeduid.
aang
Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid.
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9 Openbare werken - Flaminckapark - wandelweg - renovatiewerken - ontwerp

AD

Bij de verkaveling van het Flaminckapark werd een voorziening genomen voor een wandelweg rond de vijver,
waarbij het wandelbruggetje met een bepaald erfgoedkarakter behouden werd. De aanleg en uitrusting werden
destijds beperkt gerealiseerd. Intussen werd er bij herhaling door de gemeente onderhoudswerken uitgevoerd
aan de wandelwegen langs beide zijden en ook aan de brug. Verder werd er ook met tussenkomst van het
et
Polderbestuur gewerkt aan het onderhoud van de waterloop tot aan de brug.
In het verkavelingsplan werd het wandelpad en de brug duidelijk voorzien voor het openbaar karakter.
akter.
r. In de
d
bijzondere verkavelingsvoorwaarden werd gestipuleerd dat de wandelpaden verhard moesten worden met
betonverharding van 1 meter.

RA

Gemeentelijk is het zo dat deze wandelweg een levendig gebruik kent van inwoners en zelfs
elfs bij iedereen
dereen gekend
is als de wandellijn door het Flaminckapark. Het behoud van dit openbaar domein is heel
el belangrijk en er ka
kan niet
toegestaan worden dat aangelanden of particulieren overgaan tot het afsluiten hiervan.
an.
n. Ondergeschikt
Ondergeschikt is het oo
ook
zo dat het wandelpad voor zijn toegankelijkheid onder druk komt door het ingroeien
oeien van hagen en bome
bomen.

Omdat er aldus dringend onderhoudswerken moeten gebeuren, werd een ontwerp
p gevraagd van (…). Dit
ontwerp wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Het ontwerp werd ook reeds ter ken
kennis geb
gebracht van de
betrokken aangelanden.
Het ontwerp voorziet in het plaatsen van oeverversterking, het
ett renoveren van het brugg
bruggetje en de her aanleg
van het wandelpad.

BESLUIT:

TE

Er is een geraamde kostprijs van 53.670 euro. Err wordt voorgesteld om de werken te gunnen via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.
ooraf.

G
EM
EE
N

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring
ring aan het ontwerp
ontwer voor
vo de dringende onderhoudswerken aan het
wandelpad in het Flaminckapark en dit voor een geraamde kostprijs
ko
van 53.670 euro.
Artikel 2
De gunning gebeurt via onderhandelingsprocedure
derhandelingsprocedure zo
zonder bekendmaking vooraf.
10 Vrijetijd - Recreatiedomein
ecreatiedomein
reatiedomein Klein S
Strand - vraag voor samenwerking bij de realisatie van een
hindernissenparcours
parcours op maat - avon
avonturensport - principebeslissing
Reeds eerder
rder werd
erd vanuit het Klein SStrand gevraagd om te kunnen samen werken in het kader van het uitbouwen
van een
n avonturenpark of hoogto
hoogtouwenparcours. De ruimte tussen VC Jabbeke en de zone voor kamperen is heel
geschikt
chikt om dit uit te bouwen (aanwezigheid van bomen en avontuurlijke terreinverlagingen). Vanuit het bedrijf
wordt dus gevr
gevraagd om spe
specifieke vrijetijdsuitrusting mee te helpen aanbieden.
Voor een dergelijk initiatief
in
op gemeentelijk terrein is het van belang dat dit dan gaat om een gemeentelijke
uitrusting met een openbaar karakter voor iedereen en waarbij dit dan mits de vereiste veiligheidskeuringen ter
beschikking
chikking kan gesteld worden zonder permanente controle van personeel.
Voor het budgettaire
b
aspect wordt voorgesteld om te werken als volgt:
x De te realiseren uitrusting wordt, in overleg met het recreatiedomein, ontworpen
x Voor
V
de kostprijs wordt voorgesteld om de helft van de investeringskosten te verrekenen via een aanpassing
van de gemeentelijke belasting op terreingerelateerde logies – thans al geruime tijd ongewijzigd op 31
euro/logeerplaats – aanrekening met omzetting over een periode van 10 jaar (op vandaag 700
kampeerplaatsen – dan voor een aandeel van 105.000 euro – een verhoging van 15 euro/kampeerplaats
verdisconteerd over 10 jaar).
Aan de gemeenteraad wordt een principiële goedkeuring gevraagd voor dit samenwerkingsmodel. Voor de
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concrete realisatie wordt het ontwerp nog opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.

RA
AD

Gaat over tot de stemming over dit agendapunt:
Voor:
Frank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Siska Loyson, Wim
Vandenberghe, Chris Bourgois, Carine Vandermeersch, Claudia Coudeville, Daniël Vanhessche,
Annemieke Dhaese
Onthouding: Nadia Hendrickx, Reinhart Madoc
Tegen:
Olivier Fourier, Peter-Jan Hallemeersch, Piet Berton, Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke,
ucke,
Werner Coudyzer
BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent haar principiële goedkeuring voor het samenwerkingsmodel met
et het recreatiedomein
creatiedomein
Klein Strand, waarbij een uitgebreid avonturensportuitrusting wordt gerealiseerd en
n waarbij de helft vvan de
investeringskosten verrekend wordt via de aan te passen belasting op de terreingerelateerde
elateerde
lateerd logies.
11 Vrijetijd - Koninklijke Harmonie Sint Cecilia - dossier aankoop uniformen - voorstel bijk
bijkomende
eenmalige subsidie
Bij beslissing van de gemeenteraad van 03/12/2018 werd overgegaan
n tot de toekenning van een eenmalige toelage
van 56.500 euro voor de aankoop van uniformen voor de Koninklijke
nklijke Harmonie Sint Cecilia.
Cecil

TE

Vanuit de Koninklijke Harmonie wordt bericht dat wegens
ens corona (met tot nu tto
toe twee jaar zonder eigen
concerten) er veel muzikantjes uit hun uniform gegroeid
eid zijn voor ze die goed en
e wel hebben kunnen dragen.
Waar mogelijk werden de uniformen onderling doorgeschoven,
rgeschoven, maarr aangezien
rgescho
aangezie velen momenteel dezelfde maat
hebben, lukte dit niet voor iedereen. Deze bijkomende
mende
ende aankoop is dan ook noodzakelijk
n
voor de werking van de
harmonie.

BESLUIT:

N

Er wordt een bijkomende eenmalige tussenkomst
enkomst voor de aankoop vvan uniformen gevraagd voor een bedrag van
4.257,86 euro (incl. BTW).

G
EM
EE

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent
ent goedkeuring voor de bi
bbijkomende eenmalige subsidie voor de aankoop van uniformen
voor de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia en d
dit voor een bedrag van 4.257,86 euro (incl. BTW).
12 Personeel
eel - coronapremie - toe
toekenning
De Belgische
lgische
gische federale regering he
heeft vorig jaar beslist dat ondernemingen hun werknemers in 2021 een eenmalige
“coronapremie”
ronapremie” in de vorm van
vva consumptiecheques kunnen toekennen. (Onder https://www.corona-premie.be/
de volledige regeling
reg
van de coronapremie). De werkgeversbijdrage sociale zekerheid werkgever beloopt 16,5%.
De coronapremie heeft
hhee een maximumwaarde van € 500 en neemt de vorm aan van consumptiecheques. Deze
maatregel heeft ee
een tweevoudig doel. Enerzijds kunnen bedrijven zo hun werknemers bedanken voor hun werk
tijdens
ens deze moeilijke
mo
periode en hen blijven motiveren terwijl de salariskosten voor de werkgever worden
geoptimaliseerd. Anderzijds is het een manier om bij te dragen aan de heropstart van de plaatselijke economie,
geoptimalisee
aangezien de coronapremie alleen kan worden gebruikt voor aankopen in België.
Het schepencollege wenste hieraan gevolg te geven. Sommige personeelsleden hebben uiteindelijk bijkomende
kosten gehad zonder bijkomende vergoeding bij thuiswerk, onthaalouders hadden een minder-ontvangst. Er was
ko
ook bij heel wat medewerkers bijkomende inzet in soms moeilijke omstandigheden en er werden geen andere
vergoedingen voor thuiswerk toegekend.
De maximale toekenning, berekend onder de beperking pro rata van de prestatiebreuk, aanvangsdatum
tewerkstelling en enkel voor zij die in dienst waren, heeft een netto-kostprijs van 63.143 euro (gemeente: 36.996
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euro en OCMW: 26.147 euro (incl. ook de toekenning aan de onthaalouders)) en beloopt dus, inclusief de
werkgeversbijdrage, minder dan 1% van de globale personeelskost van gemeente en OCMW Jabbeke in 2021
(73.561 euro inclusief werkgeversbijdrage op een loonmassa van 7.780.000 euro).
BESLUIT:

AA
D

Enig artikel:
De gemeenteraad bevestigt de toekenning van de coronapremie en dit voor het bedrag van 36.996 euro voor
rekening van de gemeente Jabbeke.
13 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - Molen van Kerrebroeck Jabbeke
bbeke
beke

“Verwijzend naar de in het verleden gestelde schriftelijke vragen en tussenkomsten van de Vlaams
ms Belangfractie
gfractie over dit
dossier en de opgevraagde informatie bij het Agentschap Onroerend Erfgoed werd een ontwerpdossier
er inho
inhoudelijk
goedgekeurd op 8 januari 2021 met een voorziene subsidie voor de restauratie van 483.589,59
589,59
89,59 euro.
e

(Voor

de

N
TE
R

Graag had ik dan ook van de bevoegde schepen vernomen:
• Heeft er sinds de goedkeuring van het dossier op 8 januari 2021 door het Agentschap
gentschap Onroerend
nroerend Goed een
e overleg
plaatsgevonden met de gemeente?
• Welke is het resultaat van de door de gemeente gevoerde overleg met
et omwonenden over prak
praktisc
praktische afspraken ter
voorbereiding van de restauratie en met omwonenden en belanghebbenden
ebbenden over een mogelijke herbestemming tot
uitkijkpost?
• Hoeveel bedraagt het budget dat door het gemeentebestuur zal worden uitgetrokken voor het project?”

toelichting

en

het

debat

wordt
ord
rdtt

verwezen

naar

het

digitaal

verslag

-

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220131.mp3
1.mp3)

14 Toegevoegd agendapunt -raadslid Reinhart
hart Madoc - energ
ener
energieprijzen risico's gemeentelijk budget
Jabbeke
"Naast de toenemende loonmassa iss de stijging van de energieprijzen
ene
energiepr
rgiep
een tweede risico voor het gemeentelijke budget.
Energiekosten nemen daar immers
rs een grote hap uit. Nu de pprijzen van elektriciteit en gas sterk gestegen zijn, kunnen
de kosten hoog oplopen.

G
EM
EE

Bepaalde lokale besturenn hebben, net als particulieren,
particuliere contracten met vaste tarieven en zijn beschermd tegen de felle
particulie
prijsstijgingen. Anderee besturen hebben energieco
energiecon
energiecontracten met variabele tarieven. In dat geval hebben de prijsstijgingen
een directe impactt op het budget.
Vragen:
x Heeft
ft onze gemeente
emeente vaste of var
variabele contracten voor gas en elektriciteit?
x Wordt
ordt op regelmatige tijdstippen
tijdsti
tijdstipp een marktbevraging gedaan om goedkopere tarieven te krijgen ? Indien ja, wanneer
gebeurde dit voor het laats
laatst ? Indien nee, waarom niet en acht het bestuur het nuttig om dit in de toekomst wel te
doen ?
do
x Welke
elke concrete maatregelen
maa
m
werden reeds genomen om het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen, de
gebouwen van het
he OCMW te drukken ? Graag een overzicht per gebouw.
x Welke concrete
concret maatregelen plant men nog in de toekomst om het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen,
dee gebouwe
gebouw
gebouwen van het OCWM te beperken ? Graag een overzicht per gebouw met een indicatieve timing."

(Voor
Voor

de

toelichting

en

het

debat

wordt

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220131.mp3)
http:
http:/

verwezen

naar

het

digitaal

verslag

-

15 Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx - voorstel met betrekking tot het
verstrekken van gratis zelftests en mondmaskers
“Bij de laatste test- en quarantaineregels staan zelftesten centraal.
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De ministers van Onderwijs en Volksgezondheid raden ouders sterk aan om hun kinderen elke week te testen met een
zelftest.
De kosten van de zelftests lopen zo voor de gezinnen sterk op. Bovendien raden virologen aan om FFP2-maskers te dragen
omdat die een betere bescherming zouden bieden tegen de omikronvariant.
Op sommige plaatsen, zoals bij examens aan verschillende universiteiten en hogescholen, zijn deze maskers verplicht. De
FFP2-maskers zijn een pak duurder dan de chirurgische maskers.
Ook raden zij ons aan om ons zelf ook zo veel mogelijk te testen bij bezoek aan familie, in vrije tijd of voor op het werk.
rk.
k.

AD

Kwetsbare gezinnen of mensen met een lager inkomen kunnen in de apotheek zelftesten aankopen aan één euro.
uro.
ro.
De drempel om hiervoor naar de apotheek te gaan is echter groot en ook de Gezinsbond geeft aan dat voor veel
eel gezinnen
ezinne
met een lager inkomen zelfs één euro per gezinslid per week niet haalbaar is.
Maar het is niet enkel meer bij de kwetsbare gezinnen dat deze kosten hoog op lopen ook bij de middenklasse.
iddenklasse.
nklasse.

TE
RA

Daarom onze vraag :
x Worden er reeds gratis zelftests, mondmaskers, ter beschikking gesteld ?
x Informeren jullie bij de mensen of krijgen jullie vragen ?

Voorstel :
Het gemeentebestuur/OCMW stelt enkele gratis zelftests en mondmaskers ter
err beschikking. Op die manier
m
vallen mensen
met een laag inkomen niet uit de boot en kunnen ze zichzelf en hun gezinn ook wapenen tegen de pandemie."
pa
pand

(Voor

de

toelichting

en

het

debat

wordt

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220131.mp3)

verwezen
erwezen

naar

het

digitaal
d

verslag

-

16 Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx - energiefact
energiefactuur

N

"De laatste tijd krijgt onze Vooruit-fractie heel wat
at vragen van burge
burgers die bezorgd zijn over hun energiefactuur. De
energieprijzen bevinden zich op ongekende hoogtes
oogtes en treffen heel wat m
mensen waar het pijn doet: in de portemonnee.
Bovendien is die energiemarkt zeer complex.
x. Daarom wil onze fractie peilen
pe
naar wat er momenteel op lokaal vlak reeds
ondernomen wordt om een verschil te maken op de energiefactuur
energieffactu van onze inwoners. Daarnaast stellen we graag zelf
enkele maatregelen en ingrepen voor.
r. Vooruit Jabbeke is er imme
immers van overtuigd dat energie niet enkel een bovenlokaal
verhaal is, ook op het niveau van onze gemeente kunnen
k
wij iets
ie betekenen.

G
EM
EE

Daarom de volgende vragen:
n:

1. Een cruciale maatstaf
atstaf
tstaf op het vlak van energie is de kennis van de markt. Voor OCMW-medewerkers die in contact
komen met gezinnen
ezinnen in energiearmoede iis het daarom belangrijk dat zij de juiste opleiding hebben gekregen en
regelmatig bijgeschoold
jgeschoold worden. Hoe kkan een medewerker adviseren als hij of zij zelf de energiemarkt amper begrijpt?.
a. Welke opleidingen hebben de O
OCMW-medewerkers van onze gemeente die in contact komen met energievragen
gekregen?
n?
b. Krijgen deze OCMW-medewerkers
OCMW-med
OCMW-m
op regelmatige basis bijscholing? Van wanneer dateert de laatste bijscholing
die deze medewerkers gekregen hebben?
c.
Is het ge
gemeentebes
gemeentebestuur bereid om ervoor te zorgen dat deze medewerkers een jaarlijkse opleiding krijgen over
het steeds veran
veranderende marktaanbod? Indien niet, waarom niet?
d. Staat het gemeentebestuur
gem
ge
ervoor open om een samenwerking met andere organisaties - die bijvoorbeeld advies
geven
en aan
aa gezinnen ivm energie besparen, renoveren, enz. - aan te gaan? Indien niet, waarom niet? Lopen er al
dergelijke samenwerkingen?
dergelij
2. De burger
bu
heeft nood aan de juiste informatie en wie kan daar beter in voorzien dan de lokale overheid die het dichtste
bij hen staat.
a. Is dit gemeentebestuur bereid om een informatiepunt op te richten waar burgers terecht kunnen met al hun
vragen over de energiefactuur? Indien niet, waarom niet?
b. Is dit gemeentebestuur bereid om de gemeentelijke communicatiekanalen op regelmatige basis te gebruiken om
tips in op te nemen met het oog op het verlagen van de energiefactuur? Wij denken dan bijvoorbeeld aan het
gemeentelijke magazine en de gemeentelijke website? Indien niet, waarom niet?
3. Hoe worden bestaande middelen en fondsen voor de zwakkeren momenteel ingezet? Kan dit gemeentebestuur een
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overzicht geven van de inzet van het sociaal stookoliefonds, gas -en elektriciteitsfonds? Hoe evalueert dit
gemeentebestuur de inzet van die middelen?
4. Wil dit gemeentebestuur ondersteunen in het vervangen van oude en de aankoop van nieuwe en zuinige
huishoudtoestellen bij het cliënteel van het OCMW?"

(Voor

de

toelichting

en

het

debat

wordt

verwezen

naar

het

digitaal

verslag

-

AD

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220131.mp3)
17 Toegevoegd agendapunt - raadslid Marleen Vanden Broucke - Oudenburg organiseert
ganiseert een
streekmarkt: een gemiste kans voor Jabbeke
“Via de media vernemen we dat Oudenburg op Paasmaandag zal uitpakken met een streekmarkt
markt met West-Vlaamse
producten. Een goed initiatief, maar volgens de N-VA-fractie meteen een gemiste kans voor Jabbeke.
Immers, in zitting van de gemeenteraad van 4 mei 2020 bracht onze fractie een punt
unt op de agenda waarbij aan
aa
a het
bestuur werd gevraagd om initiatief te nemen voor het organiseren van een grote jaarlijkse
aarlijkse lokale
kale markt waar handelaars
ha
en producenten hun artikels kunnen aanprijzen.

Door de bevoegde schepenen werd gereageerd dat er destijds reeds werd geprobeerd
probeerd om een boerenma
boerenm
boerenmarkt te organiseren
maar dat hiervoor geen kandidaten werden gevonden. Er werd ook verwezen
erwezen
rwezen naar ‘Ga lekker lokaal’
loka , een actie van de
fairtrade werkgroep met de bedoeling de lokale producten in de kijker
err te plaatsen. Deze actie is eeen goed initiatief waarbij
mensen worden aangemoedigd om naar de lokale handelaar te gaan,
aan, maar niet vergelijkbaar
vergelijkba met een markt.
Met deze reacties werd het voorstel om een markt te organiseren
ganiseren
aniseren jammer genoeg meteen
me
geklasseerd en op de stapel
gelegd samen met alle andere voorstellen van de oppositie.
sitie.
itie.
Nochtans, dergelijke markten zijn een nieuwe tendens
dens
ens een spelen een be
belangrijk
belangrijke rol in de economische dynamiek van een
gemeente, ze bevorderen het sociaal leven en zijn ook
ok een ontmoetingsplaats.
ontmoetingsplaa
ngspla
De corona-crisis heeft de interesse in lokale
producten nog versterkt.
Spijtig dat hier niet de moeite werd gedaan
edaan om minstens te onderz
onderzoeken
onderzo
of het organiseren van een lokale markt haalbaar
zou zijn, welk aanbod er is, met wie zou kunnen worden
w
samengewerkt,
same
enz.
Het is niet nieuw als we zeggen
gen dat voorstellen van de oppositie
opp
op
door het bestuur niet ter harte worden genomen. Nochtans
zijn wij ervan overtuigd dat
at een samenwerking over de partijgrenzen heen tot prachtige resultaten voor onze inwoners kan
leiden.
Wij hopen dat met
et de vernieuwingen binnen
binn het huidige bestuur een nieuwe wind zal waaien in Jabbeke.”

de

toelichting
oelichting

en

het

debat

wordt
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220131.mp3
//www.jabbeke.be/bestande
www.jabbeke.be/bestan
)

verwezen

naar

het

digitaal

verslag

G
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(Voor

-

18 (Geheime zitting)
zittin
zi
Personeel – adjunct-algemeendirecteur - aanbieding ontslag wegens
pensionering per 01 juni 2022
Wegens het geh
geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere toelichting verstrekt.
19 (Geheime
(G
zitting) Adviesbeleid - GECORO - stopzetting mandaat huidige voorzitter GECORO
- aa
aanstelling nieuwe voorzitter
Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere toelichting verstrekt.
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MONDELINGE VRAGEN
-

Raadslid Peter-Jan Hallemeersch roept op tot actie rond het zwerfvuil.

(Voor

de

toelichting

en

het

debat

wordt

verwezen

naar

het

digitaal

verslag

-

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220131.mp3)
-

Raadslid Han Vermaut verwijst naar zijn eerder in de gemeenteraad gesteld vraag in verband met Sport
Kompas. Het raadslid vraagt naar de stand van zaken in dit dossier.

(Voor

de

toelichting

en

het

debat

wordt

verwezen

naar

het

digitaal

verslag
ag

-

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220131.mp3)
-

Raadslid Nadia Hendrickx meldt dat de signalisatie voor de fietsstraten helemaal
al verdwenen
enen is in de
deelgemeente Varsenare.

(Voor

de

toelichting

en

het

debat

wordt

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220131.mp3)

verwezen

naar

het

digitaal

verslag
vers

-

Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht
racht tegen de redact
redactie va
van de ter tafel
liggende notulen van de zitting van 20 december 2021. De volgende
nde gemeenteraadszitting w
wordt gepland op
maandag 7 maart 2022. De vergadering wordt opgeschort om 22u10
u10 en hernomen om 22u15.
22u1 De gemeenteraad
wordt beëindigd om 22u20.
De algemeen directeur,
G. Acke.

De voorzitter,
A. Dhaese.
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