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1 Goedkeuring verslag vorige zitting

Aan de gemeenteraad wordt het verslag van
n de vorig
vorige zi
zitting
tting voorge
voorgeleg
voorgelegd, houdende de notulen van de genomen
beslissingen en het op de website van de gemeentee gepubliceerde audioverslag.
aau

G
EM
EE
N

BESLUIT:

Enig artikel
De gemeenteraad geeft zonder
nder
der opmerkingen
opmerkingen goedkeuring
goedkeu
goedk
aan het verslag van de zitting van 4 april 2022.
2 Bestuur - Raad
d voor Verkiezingsbetw
Verkiezingsbetwistingen - kennisname arrest
Met aangetekend
kend
d schrijven van 24 februari
febru 2022 werd door 2 gemeenteraadsleden bezwaar ingediend bij de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen
kiezingsbetwistingen
sbetwistingen tegen de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Jabbeke van 31 januari
2022 houdende
oudende de verkiezing van de voorgedragen kandidaat-voorzitter mevr. Annemieke Dhaese, de verkiezing
van dhr. Wim Vandenberghe aal
als 4e schepen en de verkiezing van dhr. Geert Deprée als schepen van de gemeente
Jabbeke
abbeke vanaf 1 januari 2023 en dit voor het verder verloop van deze legislatuur.
Op 30 maart 2022 werd
we in openbare zitting van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen het bezwaar behandeld
w
met volgende beslissing:
beslis
“Het door de verzoekende partij ingediende bezwaar is ontvankelijk maar ongegrond”.
BESLUIT:

Enig
nig artikel:
art
a
De gemeenteraad
g
neemt kennis van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
3 (voorstel geheime zitting – behandeling op het einde van de zitting) Algemeen directeur adjunctalgemeen directeur - waarneming van het ambt bij vacantverklaring
Eerder werd door de gemeenteraad kennis genomen van de beëindiging van het ambt van de algemeen directeur
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en de adjunctalgemeen directeur per 1 juni 2022.
Voor de vervanging van kortere duur kan een waarnemend algemeen directeur aangesteld worden door de
functiehouder van het ambt.
In toepassing van artikel 166 van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor de aanstelling van
een waarnemend algemeen directeur zodra het ambt vacant werd verklaard.
De waarnemend algemeen directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de directeur in dienst van de gemeente en het OCMW
W Jabbekee aan
te stellen als waarnemend algemeen directeur.
(…)
BESLUIT:

ER

Enig artikel:
De gemeenteraad gaat over tot de aanstelling van mevr. Goele Brouckaert, directeur, alss waarnemend algemeen
directeur van gemeente en OCMW Jabbeke en dit met ingang van 1 junii 2022.
4 Adviesraden - bibliotheek - beheersorgaan - opvolging
g raadslid
raad

(Voor de behandeling van dit agendapunt verlaat raadslid Daniël Vanhessche de zitting)
zittin
Door het overlijden van lid van beheersorgaan voorr de openbare bibliotheek mevrouw Hilde Despiegelaere is
er een lacune in de vertegenwoordiging.
Artikel 4, §2 van het organiek reglement van
an het
et beheersorgaan
beh
beheersorgaan
aan voor
vo de openbare bibliotheek stelt dat indien
aan een lidmaatschap voortijdig een einde
de komt, er zo spoedig mogelijk
mo
een opvolging moet voorzien worden
door de gemeenteraad. De opvolger voleindigt het mandaat.
mandaa
De CD&V-fractie, strekking waarvoor
aarvoor mevrouw
mevr
Despie
Despiegelaere zetelde, werd aangeschreven en stelt dhr.
Matthias Vanhessche voor om
m de nog resterende termij
termijn van het mandaat te voleindigen.
BESLUIT:

G
EM

Enig artikel:
De gemeenteraad
raad
aad verleent goedkeuring aan het voorstel van aanpassing voor de samenstelling van het
beheersorgaan
aan voor de gemeentelijke openbare bibliotheek. dhr. Matthias Vanhessche wordt aangeduid als lid
van het beheersorgaan
eheersorgaan
orgaan van de openbare
openb
open
bibliotheek Jabbeke voor de resterende duur van de legislatuur.
5 Intergemee
Intergemeentelijke sa
samenwerking - WVI - buitengewone algemene vergadering - 8 juni 2022 age
agenda
GOEDKEURING AGENDA
A
ALGEMENE VERGADERING WVI VAN 8 JUNI 2022
De gemeenteraad,
gemeente
op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen
Gelet
elet op
o het feit dat de gemeente aangesloten is bij de c.v.b.a. West-Vlaamse Intercommunale voor Economische
Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand, afgekort tot WVI.
Expa
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI die
bijeengeroepen wordt op woensdag 8 JUNI 2022 per aangetekend schrijven van 31 maart 2022;
Dat deze buitengewone algemene vergadering samengeroepen wordt met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 15-12-2021
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2.
3.
4.
5.
6.

Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
Verslag van de commissaris
Jaarrekeningen 2021
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Mededelingen

AD

Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene
ene
ne
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door
or de
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene
geme
vergadering;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT:

RA

Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze buitengewone algemene vergadering
rgadering
ering en de daarbij hore
hhorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 15-12-2021
5-12-2021
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2021
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Mededelingen

TE

Artikel 2:
De vertegenwoordiger van de gemeente (raadslid Ilse
se Vandenbroucke) die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van WVI van 8 juni 2022 opp te dragen
dragen haar stemgedrag
stemgedr af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten;
agendapu
ag

N

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen
epenen te belasten met
m de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het se
secretariaat van de intercommunale WVI, Baron
Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge.

G
EM
EE

B. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGER
VOLMACHTDRAGERS

De gemeenteraad,, op geldige wijze samengesteld
samenges
samenge
om te kunnen beslissen
Gelet op hett feitt dat de gemeente aangesloten
aang
aange
is bij de c.v.b.a. West-Vlaamse Intercommunale voor Economische
Expansie, Huisvestingsbeleid
estingsbeleid en Tech
Tec
Technische Bijstand , afgekort tot WVI;
Gelet
et op het feit dat de gemeente
gem
wordt opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van WVI die
bijeengeroepen wordt op woensdag
w
8 juni 2022 per aangetekend schrijven van 31 maart 2022;
Gelet op het artikel
artike 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de
gemeenteraden
meenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene
vergadering;
Gelet
elet op
o het decreet lokaal bestuur;
BESLIST
B

Artikel 1:
Gemeenteraadslid Ilse Vandenbroucke aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan
de algemene vergadering van WVI op 8 juni 2022;
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Artikel 2:
Gemeenteraadslid Peter-Jan Hallemeersch aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente
om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI op 8 juni 2022;

AD

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de intercommunale WVI.
6 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging (OV) - algemene
emen
vergadering - 8 juni 2022 - agenda
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;
ging;

TE

Gelet op de beraadslagingen;

RA

Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 28 maart 2022 werd opgeroepen o
om deel
te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende
drachthoudende
oudende Vereniging die op
8 juni 2022 plaatsheeft te Affligem met als agenda:
1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur
ur en het verslag van de Co
Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021.
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan dee Commissaris.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

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

BESLUIT:

N

Overwegende dat de Raad van Bestuur van Fluvius
us OV be
beslist
slist he
heeft dat de vergadering digitaal zal gehouden
worden INDIEN de coronamaatregelen
en het op termijn niet zouden
zoud toelaten fysiek te vergaderen;

G
EM
EE

Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten
chten aan de agenda van d
de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging d.d. 8 juni 2022 met als agendapunten:
1. Kennisneming van
an het jaarverslag, het ve
ver
verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris.
2. Goedkeuring
ngg van de jaarrekening over het boekjaar 2021.
3. Verlenenn vann afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
4. Statutaire
taire benoemingen.
noeminge
5. Statutaire
atutaire
tutaire mededelingen.
Artike 2:
Artikel
De vertegenwoordiger
vertegenwoor
vvan de gemeente (raadslid Carine Vandermeersch) die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens Ja
Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging in Affligem op 8 juni 2022 (of
iedere
edere andere datu
dat
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen haar stemgedrag af te
stemmen
mmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige
beslissing. In
Ind
Indien de coronamaatregelen op termijn een fysieke vergadering niet zouden toelaten, zal de Algemene
Vergadering tevens Jaarvergadering van 8 juni 2022 digitaal gehouden worden.
Vergaderi
Vergaderin
Artik 3:
Artikel
Arti
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder
H
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het
secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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7 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West - algemene vergadering - 20 juni 2022 - agenda
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Fluvius West;

AD

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 14 maart 2022 werd opgeroepen om deel
eel te
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West die op 20 juni 2022 plaatsheeft
heeft op
“Domein De Vossenberg, Hogestraat 194 te 8830 Hooglede”;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van
n 31 maart 2022
overgemaakt werd;

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

RA

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus covid-19,
ovid-19, waarbij het op hed
heden niet
vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;
nden;

BESLUIT:

TE

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van
n de gouverneurs en de in
informatie via het
Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19
-19 (en de mogelijke evolutie
evolut in en aanpassing
van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige
rhavige bijeenkomst
rhavig
bijeenkomst
enkomst kan des
de
desgevallend overgegaan
worden tot het houden van een digitale algemene vergadering
ngg indien dit noodzakelijk
noodzakeli mocht
m
blijken;

G
EM
EE

N

Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendaa van de algemen
algemene vergad
vergadering tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Fluvius West d.d. 20 juni
ju 2022:
1. Kennisneming verslagen van Fluvius West van de raad van bestu
bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2021.
2. Goedkeuring van de jaarrekening
kening van Fluvius We
West afgesloten op 31 december 2021 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling,
deling, boekhoudkundige
boekhoud
boekho kundige besluiten
be
en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig
vereenkomstig art. 6:114
6
en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk
fzonderlijk aan de bestu
bestuu
bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris van Fluvius
vius West met betrekking tot
t het boekjaar 2021.
5. Desgevallend aanvaarding
vaardi uitbreiding
vaarding
itbreiding activite
activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
oemingen.
emingen.
7. Statutaire mededelingen.
ededelingen.
Artikel 2:
De vertegenwoordiger
ertegenwoordiger
rtegenwoordiger van de ggemeente (raadslid Joël Acke) die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
algemene
emene vergadering tevens jaarvergadering
ja
van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West op 20 juni 2022
(of
of iedere andere
ande datum w
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen
be
beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige
beslissing.
Artikel
tikel 3:
3
Het college vvan burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder
meer kenn
kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius West, ter attentie van het
secretariaat
secreta
ecret
(in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
8 Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO - algemene vergadering - 24 juni 2022 – agenda
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen
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Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Imewo;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 4 april 2022 werd opgeroepen om deel te
nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Imewo die op 24 juni 2022 plaatsheeft in de
Ghelamco Arena (3e verd.), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent;

AD

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 4 april 2022
overgemaakt werd;

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

RA

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs
rneurs
rs en de informatie via het
Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijkee evolutie in en aanpassing
aan
van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst
enkomst kan desgevallend o
overgegaan
worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien ditt noodzakelijk mocht
moch blijke
blijken;
BESLUIT:

TE

Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene
gemene Vergadering tevens
teve jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 24 juni 2022:

G
EM
EE

N

1. Kennisneming verslagen van Imewo van de Raad
aad
ad van Bestuur
Bestuur en van de commissaris
c
over het boekjaar 2021.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo
wo afgesloten op 31
3 december
decem
2021 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten
ten en waarderingsregels).
waarderingsregels
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig
stig art. 6:114
114 en volgend W
WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuu
bes
bestuurders,
rders, de le
leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris van Imewo met betrekking
etrekking
trekking tot het boekjaar 2021.
2
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding
tbreiding
breiding activi
activiteiten gemee
gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
mmissar
mmissaris.
8. Statutaire mededelingen.
ngen.
Artikel 2
De vertegenwoordiger
oordiger van de gemeente (raadslid Joël Acke) die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
Algemene Vergadering
adering tevens jaarverg
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 24 juni 2022 (of
iedere andere
ndere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen
men op de beslissing genom
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige
beslissing.
lissing.
issing.
Art
Artikel
3
Het college van burg
burge
burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie van het
secretariaat
retariaat (in ppdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
9 Inte
Intergemeentelijke samenwerking - Zefier - jaarvergadering - 9 juni 2022 - agenda
Inter
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
D
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel 41;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
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Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28;
Gelet op de uitnodiging via e-mail van 15 maart 2022 tot de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier op
9 juni 2022;

D

Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten
dapunten
nten tte
weigeren;

TE
RA
A

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad geeft, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten,
ten,
en, zijn goedkeuring aan d
de
agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering
gadering
ring van de cvba Zef
Zefier van
9 juni 2022, zijnde
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2021;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 (balans, resultatenrekening,
g, wins
winstve
winstverdeling
rdeling en toeli
toelicht
toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
10 Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - algemene
emene vergadering - 2
21 juni 2022 - agenda
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten
ten
en is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene
mene vergaderin
vergadering
gaderi g van TMV
TMVS
MV dv op, waarin de agenda werd meegedeeld;

BESLUIT :

N

Gelet de bepalingen van het Decreet
et Lokaal Bestuur;

G
EM
EE

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist
eslist goedkeuring te verle
verlen
verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering
TMVS dv van 21 juni
uni 2022 en de daarbij behor
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering
eringg van bijlagen l en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Verslag
ag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
4. Verslag
rslag van de commissa
commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening
j
over boekjaar 202I afgesloten per 31" december 2021
b. Goedk
Goedkeuring van de
d voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021,
6. Kwijting aan de bestu
bestuurders en de commissaris
7. Actualisering pre
presentievergoeding
prese
8. Statutaire benoemingen
beno
9. Aanstelling ccommissaris
Varia en mededelingen
med
Artikel
rtike 2:
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger, raadslid Peter-Jan Hallemeersch of de plaatsvervangend
vertegenwoordiger, raadslid Olivier Fourier op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking
ve
tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 21 juni 2022, te onderschrijven en zijn stemgedrag af
te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.
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Artikel 3:
Een afschrift van dit besluit zal :
• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20220621AVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.

Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij TMVW ov;
Gelet op de statuten van TMVW ov;

AD

11 Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - algemene jaarvergadering - 17 juni 2022 - agenda
enda

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVW ov op 17 juni 2022, waarin
arin de agenda
werd meegedeeld;

RA

Gelet de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
BESLUIT:

N

TE

Artlkel l:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene
algeme jaarvergadering
TMVW ov van 17 juni 2022 en de daarbij behorende documentatie
cuumentatie nodig voor he
het onderzoek van de
agendapunten ;
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge
evolge wijzigingen in deelne
d
deelnemers
eeln
en/of kapitaal
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021.
021.
4. Verslagen van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening overr boekjaar 2021 afgesloten
afg
per 31 december 202L
b. Goedkeuring van de geconsolideerde
de jaarrekening
aarrekening over boekjaar
boekja
boe
2021 afgesloten per 31 december 2021
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
ommissaris
7, Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen
9. Aanstelling commissaris
Varia

G
EM
EE

Artikel 2:
De raad draagt de aangeduide vertegenwoor
vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het
bestuur alle akten enn bescheiden met betrekking
betrek
tot de algemene jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op
17 juni 2022, tee onderschrijven en haar
haar stemgedrag
st
af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad
van heden bepaalde
epaalde
alde standpunt met betrekking
bet
tot de agendapunten van voormelde algemene jaarvergadering.
Artikel3:
3:
Een afschrift van dit besluit zal:
zal
za
- hetzij per post
po t.a.v. FARYS
FAR I TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
- hetzijij bij voork
voorkeur per
pe elektronische post, 20220617AVTMVW@farys.be,
gestuurd worden.
12 Intergem
Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - algemene vergadering - 22 juni 2022 - agenda
A. RAA
RAADSBESLUIT
RA
m.b.t. AGENDA VAN ALGEMENE VERGADERING
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
D
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking in
Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO.
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Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van IVBO die
bijeengeroepen wordt op 22 juni 2022 per aangetekend schrijven van 21 april 2022;
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene
vergadering;

AD

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT:

RA

Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze algemene vergadering en de daarbij horende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Samenstelling van het bureau
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering - goedkeuring
3. Verslag van de commissaris-revisor - kennisname
4. Goedkeuren jaarrekening 202t, werkingsbijdragen deelnemers en voorstel
rstel van resultaatverwerkin
resultaatverwerking
ultaatverwerki volgens
de artikelen 52 en 52bis van de statuten
5. Kwijting aan bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor
7. Ontslag en benoeming commissaris-revisor
8. Ontslag en benoeming van bestuurders

TE

Artikel 2:
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen
nemen
neme
n aan de buitengewone
buitengewon algemene vergadering van IVBO
van 22 juni 2022 op te dragen zijn stemgedrag af tee stemmen op de beslissingen
beslissin
beslissing genomen in de gemeenteraad in
verband met de te behandelen agendapunten;

N

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen
epenen te belasten met
m de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en
onder meer kennisgeving hiervan tee verrichten aan het secretariaat
secre
secret
van de intercommunale IVBO, Pathoekeweg
41 te 8000 Brugge.

G
EM
EE

B. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGER
VOLMACHTDRAGERS

De gemeenteraad,, op geldige wijze samengesteld
samenges
samenge
om te kunnen beslissen;
Gelet op hett feitt dat de gemeente aangesloten
aang
is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking in
Brugge enn Ommeland,
meland, afgekort tot IVBO.
I
Gelet
et op het feit dat de geme
gemee
gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van IVBO die
bijeengeroepen wordt op 22
2 juni 2022 per aangetekend schrijven van 21 april 2022;
Gelet op het artikel
artike 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de
gemeenteraden
meenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene
vergadering;
Gelet
elet op
o het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT:
B

Artikel 1:
Gemeenteraadslid Claudia Coudeville aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan
de algemene vergadering van IVBO. op 22 juni 2022;
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Artikel 2:
Gemeenteraadslid Joël Acke aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergadering van IVBO op 22 juni 2022;

AD

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de het secretariaat van de intercommunale IVBO,
O,
Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge.
13 Intergemeentelijke samenwerking - stuurgroep Vloethemveld – kennisgeving

Gemeente Jabbeke en Zedelgem hebben een samenwerkingsovereenkomst in het kader van
n hett beheer en de
cultuurhistorische en recreatieve uitbouw van Vloethemveld.
In dat kader is het van belang dat de gemeenteraad op een geregeld tijdstip geïnformeerd
meerd
eerd wordt.
w

BESLUIT:

TE
RA

Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van het verslag van de stuurgroep
roep Vloethemveld
ethemveld van 24 ffebruari
2022 en van het verslag van de waarnemingen 2021 omtrent de evolutie vann de natuurwaarden.
waarden

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de evolutie van de samenwerking
enwerking
nwerking met de gemeente
gem
gemeent Zedelgem rond in het
domein Vloethemveld.
14 Patrimonium - aankoop bosareaal - avonturenrecreatie
nturenrecreatie - Oude
Ouden
Oudenburgweg - ontwerp
Naast de inzet van de gemeente voor de realisatie
alisatie
tie van bijkomend bosa
bo
bosareaal is er ook een streven om bestaande
dorpsbosjes te verwerven in het kader van
an de recreatieve
reatieve voorzien
voorziening.

G
EM
EE

N

De laatste jaren is fietsen, voornamelijk
melijk langs onverharde/
onverharde/ gravel
ggr
routes, aan een enorme opmars bezig. In tijd
van corona waren er vele tientallen/honderden
allen/honderden recreante
allen/honderd
recreanten die niet alleen de grotere mountainbike fietstour
aandeden maar ook de vele onverharde
nverharde bospaadje
bospaadjes opzo
opzochten - 'veld'paden (naar de naam destijds in onze streek
- met tal van velden - heidebossen
ebossen - veld it. campo - ppaden eng. Trail).
Daarnaast bevat Jabbeke
beke enkele unieke bossen uitstekend voor bike-trails. De wielerverenigingen hebben de
laatste jaren tal van
an mooie reeks onverharde
onverhard paadjes ontwikkeld, zowel in publiek en privaat bezit. Dit kan het
begin zijn voor een leuk lokaal recreatiefrecreatief-sportief product. De gemeente Jabbeke heeft alvast het potentieel om
verschillendee kleine
eine boszones met elkaa
elkaar te verbinden tot een specifieke bike-tour van ongeveer 15à20 kilometer
in de driehoek
ehoek Jabbeke-Snellegem-V
Jabbeke-Snellegem-Varsenare.
abbeke-Snellegem-V
Het gebruik van private bossen bij manifestatie is op vandaag een
gedoogzaamheid
gzaamheid van de eigenaars.
eigenaars
eigenaar
Aan de gemee
gemeenteraad wor
wordt voorgesteld om alvast over te gaan tot de verwerving van 2 bosjes langs de
Oudenburgweg. D
Deze bo
bossen hebben een Zuidelijk en Noordelijk blok. Het zuidelijke blok (ca. 44.770m²) bestaat
uit 6 kadastrale percelen
perc
pe
en vormt samen een rechthoekig geheel. Het noordelijke blok (ca. 20.560m²)
daarentegen bestaa
bestaat uit 2 kadastrale percelen en vormt samen een L vormig geheel.
De goederen werden voor hun totale oppervlakte van 6ha 53a 36ca geschat met een waarden van 270.000 euro
(4,5 euro/
euro/m
euro/m² voor het zuidelijk deel wegens de meer waardevolle opstal van de bomen, gelegen in parkgebied en
3,5
5 euro/m²
eu
eur
voor het Noordelijk gedeelte gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied). De goederen
zijn eeigendom van (…).
Eigenaars zijn bereid om het goed tegen schattingsprijs over te dragen naar de gemeente Jabbeke. Daarbij wordt
de suggestie gedaan voor de tussenkomst van (…).
Aan de gemeenteraad wordt aldus goedkeuring gevraagd voor deze aankoop waarbij het goed voor openbaar
nut zal aangewend worden als recreatieve en wandelruimte voor het brede publiek.
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BESLUIT:

D

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de aankoopovereenkomst van de onroerende goederen, gelegen
te 8490 Jabbeke, Oudenburgweg, thans eigendom van (…) en thans kadastraal gekend onder 6e afdeling, sectie
A, nr. 197, 199A, 200, 201, 202, 203D, 177 en 176 met een totale kadastrale oppervlakte van 6ha 53a 36ca en
dit voor een prijs van 270.000 euro, meer de notariskosten en de kosten van opmeting.
Artikel 2:
De gemeente verbindt er zich toe om de goederen aan te wenden voor openbaar nut meer in hett bijzonderr het
openstellen van de bossen voor recreatieve doeleinden.

TE
RA
A

Artikel 3
Voor de aankoop wordt de akte verleden door (…).

Artikel 4:
De heer Frank Casteleyn, burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd
machtigd om voor rekening van de
gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen.
15 Patrimonium - groenblauwe netwerken - aankoop pand
d - Dorpsstraat 18 Jabbe
Jabbeke - ontwerp

Naar aanleiding van het verzoek voor stedenbouwkundigee inlichtingen voor he
het pa
pand gelegen te Jabbeke,
Dorpsstraat 18, werd op 16 juli 2018 door het schepencollege
ege beslist om een aankoop van het pand in overweging
te nemen.
Het betreft een pand, gelegen te 8490 Jabbeke, Dorpsstraat
Dorpsstraat 18 en gelegen op een perceel kadastraal gekend
onder 1e afdeling, sectie A, nr. 979D 2, met een
enn kadastrale oppervlakte
opper
van
v 245m².

N

Op 1 december 2020 een omgevingsvergunningsaanvraag
rgunningsaanvraag
aanvraag ingediend
ingedien door (…) met voor het bouwen van een
meergezinswoning (4 appartement, 1 handelspand, 6 autostandpla
auto
autostandplaatsen),
st
het aanleggen van een verharding na het
slopen van de bestaande bebouwing.
g
g.

G
EM
EE

Door de aanvrager werd op 1 april 2021 een schrijven
sch
o
overgemaakt d.d. 4 mei 1943 gericht aan (…) waaruit een
toelating voor overbouwenn van de Jabbekebeek
bbekebeek zou
zo moeten
m
blijken.
De aanvraag voor omgevingsvergunning
mgevingsvergunning werd d
door het college van burgemeester en schepencollege werd op 12
april 2021 geweigerd
erd
d aangezien noch d
door
oor de aanvrager, noch de Nieuwe Polder van Blankenberge een afdoende
document werd
d overgemaakt waaruit de eerfdienstbaarheid bleek.
De eigenaar
aar startte
rtte een administrat
administratief beroep op bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. In graad
van beroep
eroep
roep was het advies van de Nieuwe Polder van Blankenberge voorwaardelijk gunstig. De deputatie besliste
op 23 december 2021 om de omgevingsvergunning te verlenen en motiveerde dat ondertussen een
overeenkomst gesloten wa
was tussen de aanvrager en de Nieuwe Polder van Blankenberge en de opgeworpen
legaliteitsbelemmering dan
legaliteitsbelemme
da ook weggewerkt was.
Het schepencollege besliste op 31 januari 2022 om een verzoek tot vernietiging van de beslissing van de deputatie
van de provincie
provinci West-Vlaanderen in te dienen. Daarbij werd opgemerkt dat wat betreft het inbuizen van de
beek, er nu wel
w een overeenkomst met de Nieuwe Polder van Blankenberge is maar de rechtsgeldigheid hiervan
kan nog steeds
sst
in vraag worden gesteld. De procedure is ondertussen opgestart door het indienen van een
verzoekschrift
verzoek
erzoe
tot vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
De voorstel om alsnog over te gaan tot aankoop van het pand, wordt gekaderd in de ruimere toekomstvisie voor
D
de kern Jabbeke.
Aan de overzijde van de straat heeft de gemeente het initiatief genomen voor de wegname van de
elektriciteitscabine en het vrijmaken van de inkokering van de Jabbekebeek ten voordele van de
landschapswaarden. Met betrekking tot die landschapswaarde is het zo dat aan de noordzijde van de Jabbekebeek
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gewerkt wordt aan de realisatie van een wandelpad langs de Jabbekebeek, hetgeen in ontwerp gerealiseerd is
tussen Weststraat en het einde van de project Danneels (Stationsstraat, Boomgaardstraat/Hovenierstraat).
Hoewel de volledige realisatie van een dergelijk wandelpad vermoedelijk een werk is van lange adem, kan het
toch als strategisch beleidsplan voor de volgende legislaturen aangehouden worden.

AD

In het kader een groenblauw dooraderingsproject, waarbij een eerste aanzet werd gegeven met de ontharding in
de kern van Jabbeke en de opwaardering van de Jabbekebeek, wordt het verder opleggen van de Jabbekebeek als
omgevingsgeïntegreerde visie beoogd. Het voorzien van groene en blauwe structuren in de centra komen
omen
tegemoet aan de uitdagingen inzake klimaatverandering.

Door vastgoedexpert (…) werd het schattingsverslag neergelegd op 1 april 2022. De geschatte
schatte venale
enale
verkoopwaarde bedraagt op heden 300.000 euro. Rekeninghoudend met een mogelijke
wederbeleggingsvergoeding (ter compensering van de kosten die de eigenaar zelf maakte bij de aankoop)
ankoop) die d
de
eigenaar zou kunnen bekomen indien tot onteigening zou overgegaan worden, werd overeenkomstig
enkomstig
ig de geldende
tabel (14% wederbeleggingsvergoeding voor een bedrag van 300.000 euro) zou het bedrag dat bijj onteig
onteigening
zou kunnen ontvangen worden 342.000 euro bedragen.

RA

De opbrengsteigendom is thans in onverdeelde eigendom van (…) en omvat
at een kadastrale
adastrale oppervla
oppervlakte van
191m2.

De overwelfde beek, met een oppervlakte van 54m2, maakt deel uitt van het openbaar do
dome
domein, maar wordt
beheerd door de Nieuwe Polder van Blankenberge.

TE

De aankoopovereenkomst heeft dan ook slechts betrekking op het gedeelte van he
het pe
perceel dat in eigendom is
van (…) ofwel 191m².
Voor de realisatie wordt gevraagd om goedkeuringg te willen geven aan h
he
het ontwerp van onderhandse
verkoopovereenkomst voor een aankoopprijs van 350.000
50.000 euro.
Het goed wordt aangewend voor openbaar nut,
ut,
t, voor
voo he
hett vooropgestelde
oorop
ruimtelijke ordeningsproject.
Op voorstel van het College van Burgemeester
meester en Schepenen.
Schep

G
EM
EE

N

Gaat over tot de stemming voor dit
itt agendapunt:
Voor:
Frank Casteleyn, Geert Deprée,
Depr
Chris Bourgois,
B
Claudia Coudeville, Paul Storme, Wim
Vandenberghe, Ilse Vandenbrouc
Vandenbroucke, Sis
Siska Loyson, Daniël Vanhessche, Jan Pollet, Carine
Vandermeersch,
rsch,
sch, Joël Acke, Geert Orbie,
Or
O
Werner Coudyzer, Marleen Vanden Broucke, Piet
Berton, Han
an Vermaut, Reinhart Mad
Madoc, Annemieke Dhaese
Onthouding: Peter-Jan
Jan
an Hallemeersch, Olivier FFourier
BESLUIT

Artikel 1:
De gemeenteraad
meenteraad verleent goedkeuring
goedk
voor de aankoopovereenkomst van het onroerend goed, gelegen te 8490
Jabbeke,
beke, Dorpsstraat 18, thans
than eigendom van (…) en thans kadastraal gekend onder 1e afdeling, sectie A, nr.
979D 2 (deel), met een kadastrale
kad
oppervlakte van 191m² en dit voor een prijs van 350.000 euro.
Artikel 2:
De gemeente verbindt
verb
er zich toe om alle bijhorende kosten (notariskosten, opmetingskosten) ten laste te
nemen.
men.
Artikel 3:
Voor
oor de aankoop wordt de akte verleden door (…).
Artikel 4:
A
De heer Frank Casteleyn, burgemeester en tevens gemeenteraadslid, en de algemeen directeur worden
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen.
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16 Patrimonium - verkaveling Hof van Straeten - Varsenare-Noord - tweede verkoopprocedure
Neerlegging van vier verkoopovereenkomsten naar aanleiding van de tweede verkoopprocedure van de
gemeentelijk verkaveling (VK1) Varsenare-Noord.

RA

AD

Volgende stappen werden al genomen in dit project
• Door de gemeenteraad werd op 17 mei 2021 goedkeuring verleend voor de tweede verkoopprocedure voor
oor
or
de verkoop van de resterende 24 percelen, gelegen in VK 1 van de verkaveling Varsenare Noord.
• Daarna werd overgegaan tot de publicatie en afsluiting van de kandidatenlijst op 31 augustus 2021
• Bij alle weerhouden kandidaten werd een administratief onderzoek gedaan.
• Op 22 maart 2022 had de loting en de toewijzing van de loten plaats onder toezicht
zicht van een
gerechtsdeurwaarder.
• Na de loting en toewijzing werd (…) aan het schepencollege de vraag tot afwijking
ng gevraagd
evraagd op d
de
toewijzingsprocedure goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 mei 2021.
“Het gemeenteraadsbesluit bepaalt dat “de kandidaten die een perceel met halfopen bebouwing kiezen, wordt
w
gevraagd zoveel als mogelijk gekoppeld te kiezen. De gekozen percelen voor halfopen bebouwing diene
dienen
(voor zover mogelijk) per 2 aan te sluiten bij elkaar om wachtgevels te vermijden
en en
n koppelbouw te voo
voorz
voorzien.”
De kandidaatkoper betreft een (…) groot gezin. Het gekozen perceel lot 11 (halfopen
pen bebouwing) heeft
he een
grotere bebouwbare oppervlakte dan lot 24 (halfopen bebouwing), waardoor
door een grote
ote kwaliteitsvo
kwaliteitsvolle woning
kan gebouwd worden. Door voor lot 11 te kiezen wordt niet gekoppeld
peld
eld aan een andere hhalfope
halfopen bebouwing.
Het schepencollege heeft op 4 april 2022 beslist dat zij deze afwijking
wijking
jking kan ondersteunen en
e dat dit wordt
voor voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

TE

BESLUIT:

VERKOOPOVEREENKOMST JERRY PEETERS EN MARIJKE VRANKEN

N

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring tot afwi
afwijking op de to
toewijzingsprocedure goedgekeurd in de
gemeenteraad van 17 mei 2021 waarbij afgeweken wordt
word van de verplichting
ve
ver
om aan een halfopen bebouwing te
kopen.

G
EM
EE

Artikel 2:
De gemeenteraad verleent goedkeuring
oedkeuring voor de verkoo
verkoopovereenkomst van Jerry Peeters en Marijke Vranken
voor lot 11 en dit voor eenn globale
globale verkoopprijs van
va 98.750 EUR.
Artikel 3:
De verkoop geschiedt
chiedt
iedt naar aanleiding van
va de verkoopprocedure van de gemeentelijk verkaveling (VK1)
Varsenare-Noord.
ord.
rd.
Artikel 4:
Voor de aankoop wordt de akte verleden door (…)
Artike 5:
Artikel
Het College van B
Burgem
Burgemeester en Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en
voor zover als noodzakelijk
noodza
nood
worden de burgemeester en de algemeen directeur gezamenlijk gemachtigd om alle
documenten en authentieke
aut
au
akten te ondertekenen voor rekening van de gemeente Jabbeke.
VERKOOPOVEREENKOMST DOROTHEA GIELEN
VERKOO
VERKOOP
Artik 1:
Artikel
Arti
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de verkoopovereenkomst van Dorothea Gielen voor lot 22 en dit
D
voor een globale verkoopprijs van 138.000 EUR.
Artikel 2:
De verkoop geschiedt naar aanleiding van de verkoopprocedure van de gemeentelijk verkaveling (VK1)
Varsenare-Noord.
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Artikel 3:
Voor de aankoop wordt de akte verleden door (…)
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
lle
documenten en authentieke akten te ondertekenen voor rekening van de gemeente Jabbeke.
VERKOOPOVEREENKOMST BEN VAN ACKER
Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de verkoopovereenkomst van Ben Van Acker
cker voor
or lot 6 en dit
voor een globale verkoopprijs van 110.500 EUR.
Artikel 2:
De verkoop geschiedt naar aanleiding van de verkoopprocedure van dee gemeentelijk
ntelijk verkaveling (VK1)
Varsenare-Noord.
Artikel 3:
Voor de aankoop wordt de akte verleden door (…)
Artikel 4:
Het College van Burgemeester en Burgemeester en Schepenen
pene
enen
n wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en
voor zover als noodzakelijk worden de burgemeester en de algemeen directeur ggezamenlijk gemachtigd om alle
documenten en authentieke akten te ondertekenen voor rekening van de gemeente
geme
Jabbeke.
VERKOOPOVEREENKOMST ANDRES DE VOS
OS
Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring
uring voor de verkoopovereenkomst
verkoopov
verkoopove
van Andres De Vos voor lot 29 en dit
voor een globale verkoopprijs van
an 145.500 EU
EUR.
Artikel 2:
De verkoop geschiedtt naar aanleiding van de verkoopprocedure van de gemeentelijk verkaveling (VK1)
Varsenare-Noord.
Artikel 3:
Voor de aankoop
nkoop
op wordt de akte verleden
verled door (…)

G
E

Artikel 4:
Hett College van Burgemeeste
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 aauthentieke
authenti
akten te ondertekenen voor rekening van de gemeente Jabbeke.
17 Ruimtelijke planning - aanvraag planologisch attest - Mercator Press - principebesluit
Industriezo Noord Jabbeke was reeds in aanleg voor de vastlegging van het gewestplan en is volledig in gebruik
Industriezone
Industriez
bijj de drie
d gekende bedrijven (Mercator Press, Interbrew en FAAC). Mercator Press is al geruime tijd vragende
partij voor de uitbreiding van haar bedrijfsareaal, waarbij zich dan een dubbel probleem stelt: de zonevreemde
part
parti
uitbreiding en de oplossing van de mobiliteit in de relatie met de bereikbaarheid met de achterliggende
u
ui
woonkorrel Elfhoek.
Begin oktober 2021 werd door het bedrijf Mercator Press formeel indiening gedaan van een procedure
planologisch attest, waarbij dan de korte en lange termijninzichten van het bedrijf vooropgesteld worden in een
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uitgewerkt dossier. Daarin de ambitie van het bedrijf om uit te breiden aan de overzijde van de Elfhoekstraat op
een terrein dat intussen verworven werd door het bedrijf.

AD

Vanuit de planologische dienst van de gemeente was intussen reeds voorbereidend gesprekken gevoerd met de
buurtbewoners van de Elfhoekstraat, waarbij vanuit de dienst een toekomstvisie werd geschetst met betrekking
tot een mogelijke uitbreiding en mobiliteit voor het bedrijf, een betere mobiliteit voor de woonkorrel en de
toevoeging van bijkomende woonkwaliteiten voor de woonkorrel. Het voorstel kreeg niet alle bijval vanuit de
betrokken actoren en impliceert ook een bereidheid van het gemeentebestuur om mee te participeren in de
realisatie.
Intussen loopt de adviesprocedure voor het ingediende planologisch attest, waarbij vanuit
nuit de twee
hoofdadviserende besturen (Departement Omgeving Vlaanderen en de dienst Ruimtelijke Planning van de
provincie West-Vlaanderen) er, naast een basisadvies voor de bestendiging en uitbreiding van
an het
et bedrijf op di
die
plaats, ongunstig geadviseerd wordt, vooral dan met betrekking tot de mobiliteit en de inrichting
chting vann het openbaar
domein, een eigen bevoegdheid van de gemeenteraad.

RA

Omdat de verderzetting van een dergelijke procedure planologisch attest, waarbijj er onduidelijkheid omt
omtren
omtrent de
mobiliteit en de toekomstige inrichting van het openbaar domein een probleem
eem is, wordt het dossier in deze
stand van de procedure voorgelegd aan de gemeenteraad voor een principebesluit
ebesluit

Daarbij kan de procedure overgenomen worden door de gemeente waarbij een gemeentelijk
gemeentelijk
nteli R
RUP opgemaakt
wordt en waarbij alle aspecten aan bod komen: openbaar domein, mobiliteit, belang van de bbuurt en het belang
van het bedrijf.

TE

Daarbij dan ook de vraag of er vanuit de gemeente bij de realisatie van een dergelijke
dergelijk planologische oplossing er
bereidheid is om geheel of ten dele te participeren in de kosten van de uitein
uiteindelijke
uiteind
realisatie (aanpassing en
verlegging buurtweg, realisatie van een parkje in de Elfhoekstraat,
Elfhoekstraat, verwerving woning
w
en uitdoving woonrecht in
het kader van de goede ruimtelijke ordening).

G
EM
EE

BESLUIT:

N

Gaat over tot de stemming voor dit agendapunt:
punt:
t:
Voor:
Frank Casteleyn, Geert Deprée, Chris Bourgois,
Bourgois Claudia Coudeville, Paul Storme, Wim
Vandenberghe, Ilse Vandenbroucke,
andenbroucke, Siska Loys
Loyson, Daniël Vanhessche, Jan Pollet, Carine
Vandermeersch, Joël Acke, Annemieke Dhaese
Tegen:
Reinhart Madoc, Peter-Jan Hallemeersch,
Ha
Olivier Fourier, Geert Orbie, Werner Coudyzer,
Marleen Vandenn Broucke, Piet Ber
Berton, Ha
Han Vermaut

Enig artikel:
De gemeenteraad
aad
ad verzoekt het schepenc
schepencollege om op basis van de opgemaakte structuurschets voor de buurt
de procedure
ure voor de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan op te starten. Daarnaast beslist de
gemeenteraad
eraad ten
en principiële dat op een passende wijze kan deelgenomen worden in de kosten van de realisatie
van het
ett plan en waarbij aan het schepencollege
sc
wordt opgedragen om een passende lastenverdeling te bespreken
mett het bedrijf (verlaten buurtweg,
buurt
buur
realisatie nieuwe buurtweg).
18 Overheidsopdra
Overheidsopdr
Overheidsopdrachten - dienst gemeentewerken - vervanging materieel – lichte vrachtwagens –
vrachtwagens – b
bestelwagens en tractor met toebehoren - ontwerp
Binnen de dienst
die gemeentewerken is er dringend nood om over te gaan tot de vervanging van het wagenpark en
het materieel
materi dat meer dan 15 jaar oud is.
mater
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om hiervoor de beslissing te nemen.
Het gaat om:
- De vervanging van 3 lichte vrachtwagens voor de uitvoering van het groenonderhoud, gebouwenonderhoud
en werken aan wegen en riolering. Deze voertuigen worden uitgerust met het nodige materiaal. Omwille van
het laadvermogen, waarbij 3,5 ton benaderd wordt (rijbewijs B), wordt voorgesteld om hiervoor opnieuw
dieselvoertuigen te voorzien.
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-

De vervanging van de 2 grotere vrachtwagens – uitleendienst (5 ton – gesloten laadbak - 2005) en
wegenwerken (10 ton – uitgerust met hefkraan en containerlader - 2007). Op vandaag is ook hiervoor nog
steeds een dieselvoertuig noodzakelijk.
De vervanging van 2 bestelwagens – de rattenvanger (waarvoor tussenkomst gevraagd wordt via het
Polderbestuur – 2006) en signalisatie en schilderwerken (2007)
De vervanging van de grote tractor. Die wordt op vandaag ingezet voor vervoer van materiaal en voor
bepaalde onderhoudswerken. Voor de tractor wordt voorgesteld om daarbij ook een degelijke uitrusting aan
te kopen: 130 pk, 4-WD, ergonomische cabine, klepelmaaier met arm en voorzien van afzuiging, signalisatie
alisatie
op de cabine, voorziening voor leegzuigen van bladkorven via hydraulische motor.

Voor het geheel wordt een budget geraamd van 735.000 euro (excl. BTW).
A. AANKOOP 3 LICHTE VRACHTWAGENS VOOR DE DIENST GEMEENTEWERKEN
TEWERKEN
KEN
De gemeenteraad
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 enn 41, betreffende
effende de bevoe
bevoegdheden
bevoeg
van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
gsplicht
plicht van bestuurshand
bestuurshandelingen,
bestuurshande
en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en
n latere wijzigingen, meer bbepaald artikels 326 tot en met
335 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de infor
informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten
en voor
or werken, leverin
leveringe
leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten,
erheidsopdrachten, meer b
be
bepaald artikel 42, §1, 1°a) (de goed te keuren uitgave
excl. BTW bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).
Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tto
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
wijzigin
Het Koninklijk besluit
esluit
it van 18 april 2017 bet
betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen, meer
eer
er bepaald artikel 90,
Aan de gemeenteraad
eraad wordt in het kader van deze vervanging het bestek voorgelegd en dit voor de aankoop van
3 lichte
tee vrachtwagens met gesloten
geslot
ge
opbouw en inrichting.
De uitgave voor deze opdracht
opdr
wordt geraamd op 70.000 euro/st., excl. BTW.

G
E

Er wordt voorgesteld
voorgeste de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking.
ekendmaking.
BESLUIT:

Artikel 1:
Artike
Het bestek met en de raming voor de opdracht aankoop 3 vrachtwagens voor de dienst gemeentewerken worden
ggoedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt €70.000/st (excl. BTW).
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande
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bekendmaking
B. AANKOOP 2 VRACHTWAGENS VOOR DE DIENST GEMEENTEWERKEN
De gemeenteraad

AD

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden
gdhed
gdheden
van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
elingen,
ngen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

RA

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald
ald artikels 326 tot en met
335 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie
rmatie en de rech
rechtsmidd
rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
enn en di
diensten
ensten en con
conce
concessies, en latere
wijzigingen.

TE

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald
epaald artikel 42, §1, 1°
1°a) (d
(de goed te keuren uitgave
excl. BTW bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).
Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot
ot bepaling
bepa
van de alge
algemene
algem
uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende
treffende
ende plaatsing overheidsopdrachten
ove
overheid
rhe
klassieke sectoren, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 90,

N

Aan de gemeenteraad wordt in het kader van deze vervangin
vervanging het bestek voorgelegd en dit voor de aankoop van
3 lichte vrachtwagens met gesloten
ten opbouw en
e inrichting.

G
EM
EE

De uitgave voor deze opdracht
racht wordt geraamd
geraamd op 27
270.000 euro, excl. BTW.
Er wordt voorgesteld
d de opdracht te gunnen bbi
bij wijze van open procedure.
BESLUIT:

Artikel 1:
Het bestek
estek met en de raming voor
v
de opdracht aankoop 2 vrachtwagens met toebehoren (laadklep voor
uitleendienst,
eendienst, palfinger en containeroptreksysteem
cont
con
voor de wegebouw) voor de dienst gemeentewerken worden
goedgekeurd. D
De lastvoorw
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeri
uitvoeringsrege
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt 2270.000 euro (excl. 21% BTW).
Artikel
tikel 2:
2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van open procedure.
Bovengenoem
C. A
AANKOOP 2 BESTELWAGENS VOOR DE DIENST GEMEENTEWERKEN
De gemeenteraad

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 326 tot en met
335 betreffende het bestuurlijk toezicht.

AD

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
n inzake
inza
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,, en later
latere
wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, §1, 1°a) (de goed
ed tee keuren uitgave
uitgav
excl. BTW bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).

RA

Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemenee uitvoeringsregels van d
de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
drachten klassieke
sieke sectoren
sectoren, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 90,
Aan de gemeenteraad wordt in het kader van deze vervanging het bestek voorgelegd en dit vo
voor de aankoop van
3 lichte vrachtwagens met gesloten opbouw en inrichting.

TE

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 35.000
0 euro/st excl. BT
BTW.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze
jze van de onderhandelingsprocedure
onderhandeling
onderhandelings
zonder voorafgaande
bekendmaking.
BESLUIT:

G
EM
EE

N

Artikel 1:
Het bestek met en de raming voor
oor
or de opdracht aankoop
aankoop 2 bestelwagens met toebehoren voor de dienst
gemeentewerken worden goedgekeurd.
gekeurd.
ekeurd. De lastvoorwaarde
las
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene
mene
ene uitvoeringsregels
uitvoeringsrege van
van de
d overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. Dee raming bedraagt 35.00
35.000 euro/st (excl. 21% BTW). De wagen van de rattenvanger
wordt gesubsidieerd viaa de Polder.
Artikel 2:
Bovengenoemde
dee opdracht wordt gegund
gegun bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
ng.
D. AANKOOP VAN TRA
TRACTOR
TRAC
MET TOEBEHOREN VOOR DE DIENST GEMEENTEWERKEN
De gemeenteraad

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden
van de gemeent
gemeenteraad.
De wet van
v 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
wijzigin
ijzigi
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
H

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 326 tot en met
335 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
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overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, §1, 1°a) (de goed te keuren uitgave
excl. BTW bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).

AD

Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
n, en
n later
latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 90,

Aan de gemeenteraad wordt in het kader van deze vervanging het bestek voorgelegd en dit voor
oor de aankoop ee
een
tractor met toebehoren.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 170.000 euro, excl. BTW/st, excl.l.. 21% BTW.

RA

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
lingsprocedure
cedure met voora
vooraf
voorafgaande
bekendmaking.
BESLUIT:

G
EM
EE
N
TE

Artikel 1:
Het bestek met en de raming voor de opdracht aankoop van 1 tractor voor de dien
dienst ge
gemeentewerken worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
oalss voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
oal
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
n voor aannemingen van
van w
werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt €170.000 euro excl. BTW.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund
d bij wijze
wijz van
van dee onderhandelingsprocedure
ond
onder
met voorafgaande
bekendmaking.
19 Financiën - belastingen - oninbaarst
oninbaarstellingen aa
aanvullende gemeentebelastingen - aanslagjaar
2018
De gemeenteraad,

Gelet op artikel 55
5 § 1 en §2 van het Algemeen
Algeme Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit;
Gelet op de ambtelijke
btelijke beleidslijn zoals vastgesteld door het schepencollege op 23 augustus 2013;
Gelet op de bewijsstukken die de onwaarde staven;

Gelet op de do
documenten va
van de deurwaarder dat de belastingplichtige onvermogend is;
Overwegende dat volgende
vol
vo
belastingen en/of kosten in onwaarde dienen gebracht te worden:
Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om volgende bedragen als oninbaar te verklaren, hetzij :
- door onwaarde
onw
ten gevolge van een beslissing van het schepencollege
- door hhet oninvorderbaar geworden karakter van de vordering
Aanslagjaar 2018:
Aans
- Algemene milieubelasting :
Openstaand in de boekhouding: € 2.494,72
-

Belasting op leegstaande bedrijven :
Openstaand in de boekhouding: €2.000
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Belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimten :
Openstaand in de boekhouding: € 10.949,47

-

Activeringsheffing op onbebouwde percelen:
Openstaand in de boekhouding: € 15.575,39

-

Belasting op tweede verblijven :
Openstaand in de boekhouding: € 1.875

-

Belasting op voertuigen met bestuurder:
Openstaand in de boekhouding: € 1.000

AD

-

- Belasting op leegstaande gebouwen en woningen:
Openstaand in de boekhouding: € 1.000
BESLUIT :

TE
RA

Artikel 1:
Bovenstaande belastingbedragen worden in onwaarde gebracht wegens materiële
teriële vergissingen,
ssingen, omdat de kosten
tot inning te hoog zijn of omdat inning niet mogelijk is.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel
el directeur.

20 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Ma
Madoc
doc - opruimen do
doo
door de gemeentediensten of
private groenaannemers van omgewaaide bomen,
men, takken en overige schade op door de stormen
van 19, 20 en 21 februari 2022 - openbaar terrein
errein Jabbe
Jabbeke
"De stormen van 19, 20 en 21 februari laatstleden
eden hebbe
hebben voor veel
eel heel
hee en half omgewaaide bomen en los slingerende
takken gezorgd op zowel op privé - als openbaar
nbaar terrein.
ein.

G
EM
EE

N

Vragen:
• Hoeveel interventies werden err door de geme
gemeentelijke dien
diensten
s uitgevoerd tijdens deze stormen? Om hoeveel bomen
of m3 hout ging het tijdens deze interventies op openbaar
openbaa
o
terrein?
• Wat gebeurde er met het
ett opgeruimde hout van zowel
zow los slingerden takken als omgewaaide bomen op het openbaar
terrein door de gemeentediensten?
entediensten?
• Werd er ook gebruik
uik gemaakt van private groenaannemers
groen
groe
bij het opruimen van omgewaaide bomen en los slingerde
takken op openbaar
nbaar
aar terrein?
• Hoeveel interventies
erventies
rventies werden er door de
dez
deze private groenaannemers uitgevoerd tijdens deze stormen? Om hoeveel
bomen off m3
3 hout ging het tijdens deze
dez interventies op openbaar terrein?
• Wat gebeurdee er met het opgerui
opgeru
opgeruimde hout van zowel los slingerde takken als omgewaaide bomen op openbaar
terrein
rein door deze private groenaannemers?
groena
• Worden deze bomen op op
ope
openbaar terrein opnieuw aangeplant?
Zo ja, graag de locaties een timing van aanplanting?"
(Voor de toelichting
toelich
toeli
en het debat wordt
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220516.mp3)
http://www.jabbek
http://www.jabbeke

verwezen

naar

het

digitaal

verslag

-

21 Toegevoegd
Toege
agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - onveilige bomen openbaar terrein Jabbeke
"Bomen zijn over het algemeen een aanwinst voor de leefbaarheid van een gemeente, maar bomen zijn ook kwetsbaar.
"Bom
Echter werden we recent geconfronteerd met zware voorjaarsstormen die over ons land raasden waarbij dat bomen
eenmaal takken kunnen verliezen of zelfs helemaal kunnen omvallen.
Waar sommige bomen kunnen omvallen zonder enige schade aan woningen (of erger) te veroorzaken zijn er ook diverse
bomen in onze gemeente waarvan je niet wil weten wat er zou kunnen gebeuren als deze omvallen.
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Aangezien voorkomen beter is dan genezen, daarom de volgende vragen:

TE
RA
A

D

Vragen:
• Heeft de bevoegde schepen een lijst van alle bomen met een twijfelachtige conditie op het openbaar terrein in onze
gemeente? Graag had ik een afschrift bekomen.
• Wordt er van dergelijke bomen een risicoanalyse gemaakt? Zo ja, hoe werkt deze?
• Op wie doet de gemeente een beroep om vast te stellen of de vitaliteit van een boom niet in orde is?
• Hoe verloopt de communicatie met inwoners en omwonenden als zij twijfels over de veiligheid van bomen
en aan u
melden?
• Is de bevoegde schepen het met onze fractie eens, dat sommige bomen in onze gemeente wel erg dicht opp de
perceelsgrens van particulieren staan?
• Volgens Het veldwetboek moeten hoogstammige bomen op minstens twee meter van de perceelsgrenzen
rceelsgrenzen
grenzen geplant
geplan
worden. Hoe komt het dat het bestuur met deze wetgeving geen rekening houdt en de bomen
omen dichter
hter inplant ten
aanzien van voortuinen van de bewoners dan de wettelijk voorgeschreven afstand?
• In hoeverre gaat u zo veel mogelijk voor het behoud van een boom dan wel voor een proactieve
roactieve kap (en herplanting
her
herplanting)
in het geval van twijfels over de veiligheid?
• Wat is de procedure bij enige schade voor omwonenden door bomen op gemeentelijk
ntelijk openbaar
enbaar terrein?
Bijvoorbeeld door afvallen van takken of door wortelopdruk?"
(Voor de toelichting en het debat wordt
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220516.mp3)
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digitaa
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22 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc
adoc - hoe sterk is het g
gemeentelijk fietsbeleid
van Jabbeke
“Eind vorig jaar – tussen 20 september en 31 oktober
ktober – werd opnieuw een enquête afgenomen voor het Grote
Fietsrapport. Dit initiatief van de Fietsersbond en de Vla
Vlaamse Stichting
tichting Verkeer
Verkeerskunde (VSV) peilt om de twee jaar naar
de mening van fietsers omtrent infrastructuur, veiligheid
heid en communicatie op het vlak van lokaal fietsbeleid.

N

De resultaten zijn intussen bekend en opgenomen
genomen in het fietsrapport
fietsrap
van
v de deelnemende lokale besturen waaronder ook
de gemeente Jabbeke.

G
EM
EE

Uit de gegevens van het Grote Fietsrapport 2022 ra
rapport ddie duidelijk en objectief worden aangehaald blijkt dat bij de
vergelijking van het voorgaande
nde Grote Fietsrapport
Fietsrapport 2020
202 de pijnpunten uit het verleden niet goed werden aangepakt .
Hierbij stel ik vast:

Ten eerste de beleving
eleving
leving van het fietsen in onze
onz gemeente van 6/10 naar 5/10 is gereduceerd ten opzichte van 2020.
Ten tweede
de de fietsinfrastructuur
etsinfrastructuur in onz
on
onze gemeente terug ook het ondermaatse kreeg met een score van 4/10.
Ten slotte de communicatie voo
voor de fietsbeleving terug ook het ondermaatse kreeg met een score van 5/10.
Kortom het bestuur heeft zzijn beloftes rond de fietsveiligheid en fietsbeleving in onze gemeente niet nagekomen op enkele
uitzonderingen na zoals
zoa het aanleggen van fietsstraten en veilige schoolomgevingen.
Hierbij
rbij had ik graag
gra antwoord op volgende vragen:
x Welke conclusies
con
trekken de bevoegde schepen Chris Bourgois voor Toerisme en de schepen voor Verkeer en Mobiliteit
Geert D
Geert
Deprée uit de resultaten van het Grote Fietsrapport 2022?
x Welke
W
We
concrete acties plannen de bevoegde schepenen om de blijvende pijnpunten die in het rapport naar voor komen
aan te pakken?”
(Voor de toelichting en het debat wordt
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220516.mp3)

verwezen

naar

het

digitaal

verslag
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23 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - mooimakers - subsidie vuilnisbakkenplan
- projectoproep
“Zwerfvuil en sluikstorten behoren ook in onze gemeente tot één van de grootste ergernissen. Elk jaar doen de
gemeentediensten zware inspanningen, alsook de vele vrijwilligers die zowel individueel als, ondersteund door Mooimakers,
zwerfvuil opruimen.
In het verleden werden al heel wat sensibiliseringsacties gehouden, dit zowel vanuit de lokale besturen als de hogere
ogere
overheid.
Daarbovenop heeft de Vlaamse Regering nu ook een projectaanpak vuilnisbakkenplan gelanceerd, waarbijj gemeenten
en en
intercommunales een financiële ondersteuning kunnen krijgen van Mooimakers.
Uit cijfers die de Vlaams minister voor Omgeving Mevr. Demir recent vrijgaf, blijkt dat sinds dee start 38 gemeenten en
intercommunales in Vlaanderen op deze projectoproep intekenden en dat onze provincie koploper
oper is met 13 deelnemende
deelnem
gemeenten, waaronder voor onze regio: Zedelgem, Beernem, Oudenburg.
Uit de praktijkervaring die Mooimakers de afgelopen jaren opbouwde, heeft men bewezenn dat de correcte plaatsing,
pl
p
goede zichtbaarheid, juiste inhoud en goede locatie van straatvuilnisbakken bijdragen
agen aan de vermindering van
va zwerfvuil
op straat.

T

Graag had ik dan ook van de bevoegde schepen Milieu antwoord op volgende
lgende
gende vragen:
x Welke is de reden dat de bevoegde schepen voor Milieu alsnog geen
een aanvraag heeft ingediend om in te stappen in dit
project, die vanaf de goedkeuring van de aanvraag 1,5 tot 2 jaar
arr loopt en waarbij na afloop
aflo de
d gemeente de vergoeding
ontvangt?
x Zal de bevoegde schepen voor Milieu er alsnog werk vann maken
maken om tijdens deze legislatuur
legi
leg
een aanvraag in te dienen
daar Mooimakers meerdere indienperiodes voorziet
rziet
ziet per
per jaar en deze steeds
ste
worden aangekondigd via de
nieuwsbrieven en de website?”
verweze
verwe
verwezen

naar

het

digitaal

verslag

-
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(Voor de toelichting en het debatt wordt
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220516.mp3)
_gr20220516.mp3
6.mp3)

24 Toegevoegd agendapuntt - raadslid Reinhart
Re
Ma
Madoc - overschrijding spilindex - impact op de
begroting van de gemeente
nte Jabbeke
“Volgens prognoses van het Planbureau was voorspeld
voorspe dat na de overschrijding van de spilindex in februari 2022 er in
voorsp
april opnieuw een overschrijding
erschrijding
rschrijding zou zijn. Daardoor
Daardoo werden zowel in maart als in mei de uitkeringen en zowel in april als
in juni de lonen van
an het personeel van de gemeente
gem
Jabbeke telkens met 2 procent stijgen. Dat is een bijsturing ten
opzichte van dee verwachting die
die het Planb
Planbur
Planbureau in eind 2021 had.
Toen werd
rd voorspeld
peld dat er zich slecht
slech
slechts één overschrijding zou voordoen en dat die in pas in augustus zou plaatsvinden.
In december 2021 noteerden we
w de laatste overschrijding. Dat betekent drie bijstellingen in 5 maanden, of als we de
overschrijding van augustus 2
2021 meenemen, 4 in 9 maanden.

G
E

De voorspelde inflatie voor 2022 is volgens het Planbureau ongezien sinds 1984. Het was bovendien niet verwacht. In
2020
020 ging het Planbureau
Planb
Pla
er zelfs vanuit dat, na de spilindexoverschrijding in februari 2020, er geen meer zou komen in
2021. Later wer
werd gedacht dat er geen overschrijding zou zijn in 2022.
Heel wat
w lokale besturen houden rekening met een jaarlijkse loonindexering van 2% al zullen er - gezien de eerdere
voorspellingen
voorspe
oorsp
van het Planbureau - ook lokale besturen zijn die geen rekening gehouden hebben met een indexering in
2021 en/of in 2022.
202
In elk geval, met vier indexeringen op negen maanden tijd zal wellicht geen enkel lokaal bestuur rekening hebben
gehouden.
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Lokale besturen zijn een belangrijke motor van de economie en in het bijzonder de lokale economie. Ze zullen tot 2025
maar liefst 17 miljard euro investeren. Als een van de belangrijkste uitgaven - met name de loonkosten - op korte tijd zo
sterk stijgt, kan dat wel een impact hebben op die investeringen.

RA
AD

Vragen:
x Kan de bevoegde schepen inzicht geven in de stijging van de lonen van het personeel van onze gemeente ten gevolge
olge
lge
van de vierde overschrijding -in april - in vergelijking met de situatie voor de drie indexeringen (dus voor de indexering
exering
xering
na augustus 2021)?
x Heeft de bevoegde schepen er zicht op in hoeverre de gemeente daarmee rekening heeft gehouden
uden in he
het
meerjarenplan?
x Verwacht de bevoegde schepen dat de gemeente daardoor in de problemen komt? Zo ja, ziet zij oplossingen?
lossingen?
x In welke mate is met de vroege overschrijding van de spilindex ook rekening gehouden in de begroting?”
egroting?”
g?”
(Voor de toelichting en het debat wordt
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220516.mp3)

verwezen

naar
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25 Toegevoegd agendapunt - raadslid Piet Berton - Gemeentelijke
ke tussenkomst iin de B
Buzzypazz,
het jongerenabonnement van De Lijn
“De Buzzypazz is een abonnement van De Lijn dat kan aangekocht worden door jongeren, van 6 tot 24 jaar. Met een
Buzzypazz reis je onbeperkt op alle bussen en trams van De Lijn.

TE

Voor kinderen van 6 tot 11 jaar bedraagt de jaarlijkse kost 56€, voor jongeren van 12 tot
t 24 jaar bedraagt dit 215€.
Voor gezinnen met kinderen is dat een niet te onderschatten
ten
en kost.
kos
De Lijn biedt de mogelijkheid aan gemeentes om eenn korting aan te bieden aan hun
h bewoners.

N

Als gemeente kan je een deel betalen van het abonnement
ement voor:
- Een bepaalde duur. Er zijn abonnementen
ten van 1 maand,
aand, 3 maanden
maande en 12 maanden.
- Een bepaalde leeftijd: Je kan de leeftijdsgroep(en)
ftijdsgroep(en)
tijdsgroep(en) volledig zel
zelf kie
kiezen.
- Een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld
beeld enkel scholieren van de eerste graad.

G
EM
EE

De bijdrage op de reguliere abonnementsprijs
onnementsprijs
nnementsprijs kan zowel
zow in dde vorm van een vast bedrag (minimum 10 euro) of procentueel
geleverd worden en ligt tussen
sen
en minimaal 10% en maximaal
maxim 100%.
Heel wat omliggendee gemeentes rond Jabbeke ppassen dit reeds jaren toe, en quasi allemaal middels een procentuele
tussenkomst op een
en jaarabonnement:
jaarabonnemen
- Beernem: 25%
5%
%
- De Haan:
n: 30%
%
- Gistel:: 25%
- Ichtegem:
htegem:
tegem: 25%
- Oostkamp: 25%
- Oudenburg: 30%
3
- Zuienkerke: 25%
Aan
an de gemeentera
gemeenter
gemeenteraad wordt het voorstel voorgelegd om een tegemoetkoming van 25% op de Buzzy Pazz toe te kennen
via het derde-be
derde-betalerssysteem dat door De Lijn aan gemeentes wordt aangeboden, en dit voor de jongeren van 12 tot 24
jaar, gelet dit de grootste groep betreft. Dit komt overeen met een tegemoetkoming van 53.75€ per jaarabonnement.
Uiteraard
iteraa kan gekozen worden om dit vast te leggen voor een welbepaalde periode, om na die periode een evaluatie te
kunne houden zodoende kan beslist worden dit verder te zetten, of niet.”
kunnen
Na debat wordt het voorstel unaniem aanvaard.
N
BESLUIT:
Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om een tegemoetkoming van 25% op de Buzzy Pazz toe te kennen via het derde-
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betalerssysteem dat door De Lijn en dit voor de jongeren van 12 tot 24 jaar, inwoners van de gemeente Jabbeke.
MONDELINGE VRAGEN:
Raadslid Reinhart Madoc meldt dat er in de nieuw aangelegde Dorpsstraat bij een regenbui wateroverlast is,
met name een grote waterpartij blijft op het wegdek staan waarbij de veiligheid voor iedere weggebruikerr in
het gedrang kan komen. Het raadslid vraag of hiervoor stappen ondernomen zullen worden en of deze werken
erken
reeds opgeleverd werden.
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Raadslid Marleen Vanden Broucke vraagt naar de stand van het dossier voor het AWIS-rioolinventaris,
S-rioolinventaris,
ntaris, waarbij
de gemeente Jabbeke één van de 7 overblijvende gemeenten zou zijn die op dat vlak
ak nog niet voldoet.
voldoet

(Voor

wordt
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220516.mp3)
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Verwijzend naar de eerdere beslissing van de gemeenteraad wordtt door raadslid Marlee
Marleen Va
Vanden Broucke
gevraagd naar de stand van zaken omtrent het gratis aanbieden van
an 1 boom of 5 struiken
struiken in
i het kader van de
actie voor een meer bijenvriendelijke gemeente.
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Naar aanleiding van het ontslag wegens pensionering
onering van de algemeen d
directeur wordt door de voorzitter
van de gemeenteraad overgegaan tot een bedankin
bedanking
edank g en uitnod
uitnodiging van het aanwezige publiek.

N

-

EM
EE

Gedurende deze raadszitting werden
erden geen vverdere bezw
bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel
liggende notulen van de zitting
ngg van 4 april 2022. De vol
volgende gemeenteraadszitting wordt gepland op maandag
13 juni 2022. De vergadering
ingg wordt opgeschort om 21u45.
2
De gemeenteraad herneemt de zitting om 22u10 en
wordt beëindigd om 22u25
u25
De voorzitter,
A. Dhaese

G

De algemeen directeur,
cteur,
eur,
G. Acke.
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