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Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad.
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1.

Goedkeuring van de notu
notulen van de gemeenteraad van 5 oktober 2020

Politiereglementen - politiereglement op het
wegverkeer - Hagebos 30 en 31 - mindervalide
parking

Voorstel om
m in de Hagebos,
Hageb t.h.v. huisnummer 30, een parkeerplaats voor te behouden
nde valid
voor mindervaliden
Aanduiding
door verkeersbord E9a met onderbord met aanduiding
nduiding parkeerplaats
parkee
togram
pictogram
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3.

Intergemeentelijke samenwerking - TMVW buitengewone algemene vergadering - 11 december
2020

Agenda:
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten
volgen strategie 2021 (cfr.Artikel 432 DLB)
teiten en de te vo
4. Begroting 2021 (cfr.Artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding
ng ingevolge indexaanpassing
inde
6. Statutaire benoemingen
Varia
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Hilde Despiegelaere
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ilse Vandenbroucke
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Buitengewone algemene vergadering TMVW – 11 december
cember 2020

4.

Intergemeentelijke samenwerking - IVBO buitengewone algemene vergadering - 16 december
2020

Agenda:
1. Samenstelling van het bureau
tiviteiten en st
2. Goedkeuring voorgenomen activiteiten
strategie 2021 (kennisname budget & werkingsbijdragen
2021 – kennisname investeringsprogramma
ngsprogramma 2021);
3. Varia.
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Wim Vandenberghe
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Joël Acke
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Buitengewone algemene vergadering IVBO – 16 december 2020

5.

Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - afvalbeleid
- verlengen intergemeentelijk samenwerkingsverband

Gemeente is aangesloten bij IVBO voor inzameling en verwerking
king van afval
De statutaire duur van de vereniging verstrijkt op 5 november
2021
mber 202

Een dergelijke verlenging dient in de loop van 2021 ggenomen te worden door de algemene
vergadering der vennoten
Jaarrekeningen IVBO worden normaal
al opgesteld in een waardering in continuïteit => zinvol dat nu
reeds een principebeslissing genomen
voor verlenging met 18 jaar – eindigend op 5/11/2039
en wordt voo
Voorstel om principiële goedkeuring
keuring te verlenen om de duur van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVBO
BO te verlengen
verleng met een nieuwe termijn van 18 jaar
De definitieve beslissing
omtrent verlenging zal in 2021 voorgelegd worden aan
be
de GR i.k.v. een
ee buitengewone algemene vergadering over deze verlenging en de
daarmee gepaard
gaande statutenwijziging
ge
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DLB – art. 423 – bepaalt dat de statutaire duur opnieuw
pnieuw verlengd kan worden met een nieuwe
periode van 18 jaar

Intergemeentelijke samenwerking - ELZ WE40 Samenwerkingsovereenkomst tussen ELZ WE40 en
de lokale besturen m.b.t. de pool huisbezoekers

Er moet een overeenkomst opgemaakt worden tusse
tussen de lokale besturen en de zorgraad uit de
ing van de poo
eerstelijnszone WE40 i.f.v. samenstelling
pool huisbezoekers
Vraag voor akkoord voor het ontwerp
ntwerp van de ssamenwerkingsovereenkomst
ensatie uit te ke
Mogelijkheid om een compensatie
keren voor het interne coördinatie- en planningswerk van
de huisbezoeker(s) – gelet
schaarse middelen van ELZ WE410 wordt voorgesteld om hier
et op de schaa
niet op aan te dringen
Voorstel om samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen
zonder inlassing van een vergoedingssleutel
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6.

7.

Woonbeleid - Intergemeentelijke Samenwerking
Woonpunt - overeenkomst met statutaire
draagkracht - wijzigingen

4/11/2019 – toetreden gemeente en OCMW Jabbeke tott Interlokale Vereniging
Ve
Woonpunt

Vertegenwoordiger agentschap Wonen-Vlaand
Wonen-Vlaanderen
beheerscomité => enkel met adviesbevoegd
adviesbevoegdheid

wordt

opgenomen

als

vast

lid

Bij financieel aspect wordt voortaan
ortaan duidelijk onderscheid gemaakt tussen inbreng deelnemers
en financieel beheer =>
deelnemer staat in voor financiële repercussies van niet> elke deeln
naleven activiteiten in subsidiedossier
subsidiedos
22/9/2020 – goedkeuring
overeenkomst met statutaire draagkracht door
dkeuring gewijzigde
gew
beheerscomité
té Woonpunt
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•Aanpassing overeenkomst met statutaire draagkracht
ht aan DLB

Schrappen of actualiseren achterhaalde passages
ssag

Afstemmen op besluit Vlaamse Regering
16/11/2018 over lokaal woonbeleid
ng van 16/1

8.

Vrijetijd - Jeugdwerkbeleid - reglement kampvervoer
voor jeugdverenigingen - herneming

GR 01/07/1996 – goedkeuring reglement kampvervoer
GR 20/06/2006 – herneming en aanpassing reglement kampvervoer
Voorgaande jaren werd steeds meer gerekend op een gemeentelijke
inspanning voor kampvervoer
telijke inspannin
=> Kostprijs, inzet personeel en planning stonden meestal niet in verho
verhouding met aanvragen

Basispakket kampvervoer:
• 0,2 euro vanaf eerste kilometer
• 1 aanvraag/groep/kalenderjaar binnen jeugdugd- en jongerenvereniging
jonge
• Enkel op werkdagen van 7u30 tot 17u (CBS kan vervoer op zaterdag toestaan bij uitzonderlijke
omstandigheden)
• CBS kan in uitzonderlijke omstandigheden
ndigheden afwijking
afwijk toestaan voor vervoer op zaterdag
• Laden en lossen mag max. 2 uren
(vanaf 17 uur of op zaterdag = + 50 euro/u)
ren in beslag nemen
n
• Enkel getransporteerd binnen
nen de landsgrenzen
landsgren
Aanvullend kampvervoer
oer
• forfaitair 250 euro/extra
extra aanvraag
aanvraa
• > 2 uur laden en lossen = + 50
5 euro/begonnen uur
• 250 euro voor aanvraag 2e vrachtwagen (gratis 1 vrachtwagen en 1 chauffeur/vervoersopdracht)
bui
• 100 euro extraa voor buitenlands
kampvervoer binnen een straal van 300 kilometer
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=> Voorstel om een aantal aanpassing te doen om gemeentelijke
te kunnen behouden
meentelijke inspanning
ins

Patrimonium - Inbreidingsproject Jabbeke - aanvulling
speelzone - ontwerp

Uitbreiding bestaande speelzone t.h.v.
h.v. Kapellestra
Kapellestraat
•
Zandwereld
•
klimrots (aansluiting bij bestaande rotsen)
rotse
spelen
•
spreekbuis/hoorbuis (inclusief spelen)
•
muziekwand
Totale kostprijs:

5150,60 euro
3855,00 euro
3593,60 euro
1.081,20 euro
13.680,40 euro

Gunning na onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking vooraf
erhandelin
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Klimrots

Spreekbuis – luisterend oor

Muziekwand
ziek and
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Zandwereld

10.

Mobiliteit - fietsfondsdossier - minnelijke verwerving
grond voor aanleg losliggend fietspad
Aartrijksesteenweg - ontwerpakten

GR 3/11/2014 – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
st tussen provincie
pro
West-Vlaanderen en
trijksesteenwe
gemeente Jabbeke betreffende aanleg fietspad langs Aartrijksesteenweg
•1e fase: tussen Gistelsteenweg en Oude Stokerijstraat
raat

GR 2/2/2015 – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
tussen WVI en gemeente Jabbeke =>
kingsovereenk
WVI wordt aangesteld als onderhandelende
instantie voor verwerven gronden/eigendommen voor
elende instanti
vrijliggend dubbelrichtingfietspad langs
Aartrijksesteenweg
ngs Aartrijksest
7/8/2015 – afleveren stedenbouwkundige
vergunning door Ruimte Vlaanderen aan provincie Westwkundige ver
Vlaanderen voor aanleg fietsvoorziening
svoorziening een heraanleg rijweg in Aartrijksesteenweg
14/6/2019 – besluit Vlaamse minister
– verwerving onroerende goederen opgenomen in
mini
onteigeningsplannenn fietsvoorziening
Aartrijksesteenweg (fase 2) worden erkend tot nut van
fietsvoorzien
algemeen belang => gemeente Jabbeke wordt ertoe gemachtigd om de onroerende goederen te
onteigenen
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bbeke
•2e fase tussen Oude Stokerijstraat en grens Jabbeke

Motivering:
• Aartrijksesteenweg en Noordstraat (Zedelgem) = kortste verbinding tussen Jabbeke
eke en Aartrijke
ordt gebruikt => snelheid =
• Landelijke weg die door vele voertuigen en zware landbouwvoertuigen wordt
permanent gevaar voor zwakke weggebruikers
•  verkeersongevallen gedurende de voorbije jaren => dubbelzijdig
jdig fietspad
fiets ad = veiliger voor zwakke
weggebruikers
• Uitvoering fietspad gebeurt door provincie West-Vlaanderen
en

EE

Perceel 15 opp.: 165m² totaal bedrag:
drag: 6.400 eu
euro
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Aankoop in der minne:

N

• WVI voert nodige onderhandelingen voor minnelijke verwerving => ontwerpakte
werd opgemaakt
o
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11.

Leefmilieu - FARYS/De Watergroep - gemeentelijke
tarieven voor de zuivering van rioolwater - tarieven
voor IBA's

28/12/2005 – afsluiten overeenkomst met VMW en TMVW m.b.t. saneringg van het geleverde
g
water
Aan gebruikers eigen waterwinning is het mogelijk om eveneens een vergoeding
vergoed aan te rekenen
Gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding is bestemd
d voor aanleg en onderhoud rioleringen
en aansluitingen erop, het grachtenstelsel en kleinschaligee waterzuiveringsintallaties
waterzuiverin
Alle verbruikers van drinkwater moeten bijdragen inn kosten afvalwaterzuivering
= vervuiler betaalt
afvalw

GR 04/11/2019 – vastleggen maximale saneringsbijdrage
neringsbijdra voor 2020 (toegepast door meeste
vennoten)
Definitieve vastlegging gemeentelijke
saneringsbijdrage gebeurt na vastlegging bovengemeentelijke
ke saneringsbij
saneringsbijdrage en vermenigvuldigingscoëfficiënt
(eind december middels programmadecreet
ldigingscoëffi
Vlaamse Regering) => momenteel
enteel kan nog geen saneringsbijdrage worden vastgelegd
Voorstel:
-

Toepassing maximale
imale tarieven voor gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding
volgens intercommunaal
voorstel (1,4)
communaal voo

-

Aanrekenen gemeentelijke
saneringsvergoeding voor eigen waterwinning gelijk aan tarief
gemeente
gemeentelijke sanerin
saneringsbijdrage en toegepast op opgenomen m³ water
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Gemeentelijke saneringsbijdrage volgt stelsel van
aanrekening
an bovengemeentelijke
bovengemee

12.

Financiën - Imewo – Publi-T - verwerven bijkomende
aandelen Apt

17/04/2020 – aangetekende uitnodiging van IMEWO voor intekening uitgifte
gifte aandel
aandelen Apt

•

Art. 1: Intekenen op het proportioneel toegewezen aantal
tal aandelen Apt, in casu 2.096 aandelen
aan een eenheidsprijs van 27,57 euro voor een totaall bedrag van 57
57.786,72 euro

•

Art. 2: Volstorting nieuwe aandelen Apt te financieren
aanwezige liquiditeiten in
ncieren na aanwending
aanw
3,90 euro) met inbreng van eigen middelen
de rekeningsectoren Apt (Publi-T) (=41.473,90
(16.312,82 euro) en de volstorting uit te voeren op ee
eenvoudig verzoek van lmewo

•

Art. 3: Bekend te maken aan lmewo
wo dat de gemeente interesse heeft in de maximaal
bijkomende aandelen Apt te verwerven
werven indien deze beschikbaar zouden zijn omdat niet alle
andere deelnemers hebben ingetekend
etekend op de hhen toegewezen aandelen.

Voorstel:
•

Intekenen op resterende
Apt – 708 aandelen – eenheidsprijs: 27,57 euro =
ende aantal aandelen
aan
totaal bedrag van 19.519,56 euro

•

Volstorting nieuwe
euwe aandelen Apt te financieren met eigen midden
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GR 08/06/2020:

13.

Veiligheid en gezondheid - Corona/Covid 19 relancemaatregelen - toekenning eenmalige
vergoedende subsidies aan verenigingen

GR 06/07/2020 – goedkeuring aantal maatregelen voor ondersteuning
ondersteu
vrijetijdsgebeuren na
mse overheid als
a extra middelen voor cultuur,
coronacrisis => 153.499,13 euro ontvangen van Vlaamse
jeugd & sport

 Budget vrijmaken voor verenigingen met ernstige vverstoring in hun werking door coronacrisis
 Ondersteunende maatregelen:
 compensatie geleden schadee door verenigingen
vereniging
 Terugbetaling en ondersteuning
ning aanschaf veiligheidsmateriaal
 Ondersteunende subsidies
dynamiek na lockdown
dies voor opstartende
opstar
 Reeds betaalde huurgelden
urgelden of vvoorschotten voor afgelaste evenementen werden terugbetaald
Vraag voor goedkeuring
keuring voor uuitbetaling voorstel relancemaatregelen voor 15.039 euro
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kend op basis van aantal leden en activiteiten
 Behouden gemeentelijke subsidie – toegekend

(1) Voorrang voor schadevergoeding – raming: 30.000 euro
• Effectief geleden schade zoals in verzekeringsrecht
ringsrecht
• Geen winstderving, minderontvangst,, winstverwa
winstverwachting of spontane terugbetaling lidgelden of
huurgelden door de vereniging zelff ontvangen
(2) De ten laste neming van de specifieke
ecifieke kosten voor aankoop van veiligheidsmateriaal
• Aankoop van o.m. ontsmettingsmateriaal,
beschermkledij, … – raming: 15.000 euro
ngsmateriaal, maskers,
m
• Specifieke kosten van jeugdverenigingen
eugdverenigingen i.k.v. zomerkampactiviteiten – raming: 5.000 euro
• Tussenkomst van 75%
5% voor verwerven
verwerv EHBO-materiaal – raming: 7.500 euro
(3) Budget voor hernemend
ernemend een nieuw op te starten verenigingsinitiatief – eenmalige
tenlasteneming
van de organisatiekosten met een max. van 2.500 euro – raming:
ng van 50% va
30.000 euro
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Relancemaatregelen:
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Aanvragen na 15 september 2020

14.

Ruimtelijke planning - ambachtelijk beleid - A-Zone
Stationsstraat - Parkweg - toewijzing

Ambachtelijk areaal Parkweg => nog 3 grote loten onverkocht
Lot – vrijgekomen door afbraak loodsen – wordt mee in verkoop
genomen
erkoop geno
•

Kandidaten die destijds reeds toegewezen werdenn – door omstandigheden
vervreemd hebben – en
omsta
opnieuw kandideren => is dit passend voor de andere
ere kandidaten?
kandida

•

Bedrijven die enkel opslag beogen => weinig
meerwaarde en dynamiek => betekenen een
einig lokale me
belangrijk volume

Voorstel om beslissing 16/12/2019 m.b.t. regeling vverkoopprocedure aan te vullen:
•

kandidaten die in het verleden
bedrijfsperceel kregen toebedeeld op een gemeentelijke
en reeds een be
ambachtelijke verkaveling kunnen
nen niet meer
mee in aanmerking komen voor een nieuwe vestiging, wel voor
uitbreiding van de in de verkaveling bestaande
vestiging
bes

•

kandidaten die bestaan
estaan uit een eenmanszaak die bijna uitsluitend opslag beoogt en geen
ambachtelijke activiteit
iteit met lokale
loka binding voor de site beogen en waarbij de hoogdringendheid voor
het verder bestaan
wegens ruimtelijke en economische parameters, niet bewezen
staan van de onderneming
on
is, niet te weerhouden
erhouden
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Ongewenst effect bij verderzetting lopende procedure:
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15.

Bestuur - WVI - uitnodiging buitengewone algemene
vergadering - dd. 16-12-2020 – digitaal
(verzoek om toe te voegen aan de agenda)

Agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene
mene vergadering dd. 03-06-2020
2. Begroting 2021
3. Benoeming commissaris voor een periode van
v 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
4. Mededelingen
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Ilse Vandenbroucke
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Peter-Jan Hallemeersch
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Buitengewone algemene vergadering WVI – 16 december 2020

Toegevoegd agendapunt - raadslid Marleen Vanden
Broucke - oprichting kwaliteitskamer

Vraag voor goedkeuring
uring voor het oprichten van een kwaliteitskamer (een groep deskundigen die de
gemeente rechtstreeks
ks en onafhankelijk
onafhankelij adviseert over bepaalde bouwprojecten en ingrepen in de publieke ruimte =>
waakt erover dat projectontwikkelaars
ojectontwikkelaa gebouwen, parken en straten ontwerpen die passen in de omgeving)
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16.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Marleen Vanden
Broucke - aanplanten bomen - aankopen grond om te
bebossen

Dubbel voorstel:
1)

bewoners kunnen
suggestie doen om een boom te laten aanplanten in de buurt of in
nen een suggest
hun voortuin

2)

de gemeente
nte gaat op zzoek naar gronden die kunnen aangekocht worden om te bebossen.
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17.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc gebruik 'mijn mooie straat'-tool
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18.

Vraag aan de gemeenteraad
meenteraad van Jabbeke te beslissen tot het invoeren van de ‘mijn mooie straat’tool (Vlaams initiatief
tief tegen zwerfvuil
zwerf en sluikstorten van OVAM)

19.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan
Hallemeersch - jachtverbod

1. Over welke bevoegdheden beschiktt het college va
van burgemeester en schepenen naar analogie
met de beslissing van Vlaams minister
ister Demir om een lokaal jachtverbod in te stellen?
ring dat door de scherpe coronamaatregelen de kans groter is dat
2. Kan u ons volgen in de redenering
mensen en families met kinderen met d
de jacht in contact komen en zo een groter risico lopen
eker kan verantwoorden?
verant
wat een jachtverbod zeker
3. Heeft het college van
en schepenen of in extenso de CD&V-fractie enige ambitie
an burgemeester
burgemee
om zich tijdenss deze legislatu
legislatuur te verdiepen in het onderwerp van een lokaal jachtverbod en
om het eventueel
ueel te implementeren?”
imple
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Vragen:

Toegevoegd agendapunt – raadslid Werner Coudyzer
- gemeentewegendecreet
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20.

Vraag voor duidelijke
elijke bevestigin
bevestiging dat bij opheffing of wijziging van gemeentewegen, de volledige
procedure vermeld
artikelen 20 tot en met 23 MOET gevolgd worden.
eld in de arti

Toegevoegd agendapunt – raadslid Werner Coudyzer
- omgevingsproject 2019100508 JABITO Pieter
Derudderestraat 1-3 Jabbeke
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21.

Verzoek om duidelijke
uidelijke inform
informatie omtrent het dossier betreffende de omgevingsvergunning
verleend aan Jabito
ito

G

OCMW-raad
9 november 2020

Goedkeuring verslag vorige zitting.

OCMW-raad 9 november 2020

1.

Goedkeuring van
n de notulen van de OCMW-raad van 5 oktober 2020

2.

OCMW - Sociale dienst - Covid-19 - Besluit van de
Vlaamse Regering - steunmaatregelen voor kwetsbare
gezinnen

Vlaamse Regering keurde, naast Covid-19 premies die viaa POD aan OCMW
OC
worden toegekend, nog
ogen en lokale economie
e
twee steunmaatregelen goed om koopkracht te verhogen
te versterken door
uitreiken van aankoopbonnen bij lokale handelaars:

¾ Tenlasteneming kosten voor psychologische
dienstverlening t.g.v. mogelijke gevolgen van de coronacrisis
ogische dienstve
¾ Tenlasteneming kosten voor deelname
bij gemeentelijke verenigingen voor kansarme
elname aan of aansluiting
aa
kinderen van Jabbeke
• 17.602,76 euro diende door
or lokaal bestuur zelf aangevraagd te worden vóór 30 september 2020
Doel:
¾ Koopkracht verhogen
die door de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich
ogen van huishoudens
huish
daardoor in een specifieke noodsituatie
bevinden
n
¾ Lokale economie
nomie via eeen krachtige lokale impuls versterken
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etaald en di
• 16.676,29 euro werd in juli aan gemeente uitbetaald
dient voor versterking lokale sociale beleid en
lokale armoedebestrijding:

•

ne-acties, paa
Sinterklaascheques, kerst- en eindejaarsacties, zonne-acties,
paasfeestje, e.d.

•

pa
Eveneens uitbreiding maatregel i.k.v. sociale en culturele participatie
(P-cheque)

en budgetbehee
Doelgroep: cliënten leefloon, cliënten
budgetbeheer met negatief budgetplan, cliënten maandelijkse
steun waar structureel tekort heerst,
in collectieve schuldbemiddeling, …
eerst, cliënten opgenomen
o
Werkwijze:
•

Aankoopbonnen besteden
teden bij lokale handelaren/horeca

•

Geldigheid bedraagt
gt 6 maanden

•

Aankoopbonnen
door handelaars ingewisseld te worden bij lokaal bestuur tussen 1/6/2020
nen dienen doo
en 31/12/2021
21
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Voorstel: Subsidie aanwenden voor uitbreiding reeds bestaande
staande door O
OCMW jaarlijks georganiseerde
sociale acties

G

De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 14 december 2020 om 20 uur

