Gemeenteraad
14 december 2020

G

E

Deze presentatie op https://www.jabbeke.be/bestanden/gemeenteraad.pdf
https://www

Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad.

Gemeenteraad 14 december 2020

1.

Goedkeuring van
an de notu
notulen van de gemeenteraad van 9 november 2020

Gemeenteraad - voorzitter gemeenteraad - ontslag

Kennisname
sname van het
he bericht 29 november 2020 uitgaande van voorzitter
Bourgois i.v.m. zijn ontslagname als voorzitter van de
GR Chris Bourg
gemeenteraad
gemeenter
Bourgois zal wel verder zetelen als gemeenteraadslid
Dhr. Bo
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2.

Gemeenteraad - aanstelling opvolgend voorzitter
gemeenteraad - akteneming na voordracht

Vervanging van ontslagnemend
mend voorzitte
voorzitter GR Chris Bourgois
Voordrachtakte voordracht
van kandidaat-voorzitter voor de
racht va
gemeenteraad ontvangen
tvangen op 330 november 2020 op naam van raadslid
Wim Vandenberghe
ergh
Voordrachtakte
ondertekend door meer dan de helft van de
htakte werd o
gemeenteraadsleden
teraadsleden en door een meerderheid van personen die op
dezelfde
fde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen => akte
iss ontvankelijk
Voorgedragen kandidaat voldoet aan verkiesbaarheidsvoorwaarden
Voorgedra
Kandidaat-voorzitter
heeft
de
voorgeschreven
eed
als
Kandi
gemeenteraadslid afgelegd => er dient dus geen specifieke eed als
gem
voorzitter GR te worden afgelegd
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3.

Bestuur - schepenambt - voordrachtakte kandidaat
schepen per 01/01/2021 en opvolging per 30/09/2021 Pollet Jan - Bourgois Chris
3/12/2018 – overhandiging gezamenlijke
nlijke akte van voordracht van
kandidaat-schepenen => melding einddatum 331/12/2020 voor het
mandaat van kandidaat-schepen Jan Pollet
dering gemeent
2/1/2019 – installatievergadering
gemeenteraad => kandidaat schepen
Jan Pollet wordt verkozen
en als schepen van
v Jabbeke
n overgegaan w
Vanaf 1/1/2021 kan
worden tot aanstelling vervangende
schepen voor mandaat
uittredend schepen Jan Pollet
andaat uittrede
30/11/2020 – overhandiging
overhandigin voordrachtakte van één kandidaat-schepen
=> voorstel
stel dat schepen
schepe Jan Pollet zichzelf opvolgt vanaf 31/12/2020 en
dit tot
ot en met 330/9/2021 => opvolger: gemeenteraadslid Chris
Bourgois
gois
Voordrachtakte van één kandidaat-schepen werd ondertekend door
Voordrachtak
meerderheid van personen die op dezelfde lijst zijn verkozen =>
een meerd
akte is ontvankelijk
Kandidaat-schepen
Ka
onverenigbaarheid

bevindt

zich

niet

in

een

situatie

van
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4.

Politiereglementen - politiereglement wegverkeer kruispunt Isenbaertstraat met Gistelsteenweg invoeren parkeerverbod

Conflictsituatie begin Isenbaertstraat
tstraat doordat
door
aan beide zijden van de straat kan geparkeerd
worden => moeilijke doorgang
landbouwvoertuigen
rgang voor lan
19/11/2020 – advies GR-commissie verkeer
Voorstel invoeren
in Isenbaertstraat - kant pare huisnummers – vanaf
en parkeerverbod
parkeerver
Gistelsteenweg tot en met hhuisnummer 4 (60m)
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5.
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6.

Preventie - gezondheid - corona/covid19 - lokale
bronopsporing en contactonderzoek

Afgesproken principes:
nopspori g, analyse
a
• Optie 1: sensibilisering, preventie, bronopsporing,
van clusters, quarantaine-coaching en
bijzondere aandacht voor kwetsbare personen
en groepen
perso
ptie 1, aangevu
• Optie 2: zelfde opdrachten als optie
aangevuld met lokaal contactonderzoek
SC 7/12/2020 – adviseert engagement
gagement optie 1 op te nemen onder volgende argumentatie:
• Covidteam ELZ WE40 stelt voor dat alle lokale besturen van de ELZ kiezen voor optie 1 en dan
intergemeentelijk verder
rder af te stemmen
stemm
• Gemeente Zedelgem
gemeente opnemen
m zal rol trekkende
trekk
• Forfaitaire financiering
anciering op basis
bas van aantal inwoners = 0,125 euro/inwoner/maand (max 5 maanden
– tussen 1/11/2020
31/3/2021)
1/2020 en 31
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Vlaamse regering nodigde lokale besturen uit om Vlaamse contactcontact en bronopsporing aanvullend te
versterken

Engagement:
cipes
•Sensibilisering en preventie door te informeren over naleven zes gouden principes
Hygiënemaatregelen in acht nemen
Activiteiten bij voorkeur buiten organiseren
Verhoogde aandacht voor risicogroepen
Veilige afstand van minstens anderhalve meter houden
Mondmasker dragen
Bijeenkomsten beperken



Bronopsporing versterken



re gegevens waardoor willekeurige besmettingen tot één
Verbandenleggen door analyse van beschikbare
en dezelfde bron kunnen worden teruggebracht
verdere verspreiding Covid-19 door
gebracht => beperken
be
ebestrijding => bij detecteren hotspots = maatregelen nemen
aanpassen lokaal beleid inzake infectiebestrijding
om te isoleren en zo mogelijk in te perken



ching => inwoners
inw
Inzetten op quarantaine-coaching
informeren wanneer tijdelijke afzondering van
toepassing is, welke proceduree gevolgd wordt
word en welke activiteiten toegelaten of niet toegelaten zijn



In het bijzonder inzetten
ten op kwetsbare personen en groepen => zorgen voor informatie en contact op
maat, met betrokkene
ene bespreken welke bijkomende hulp kan verstrekt worden en het nodige doen zo
de betrokkene hiermee
iermee instemt
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•
•
•
•
•
•

7.

Preventie - Eerstelijnszone WE40 - Covid-19 steunmaatregelen voor kwetsbare gezinnen samenwerking met Oostkamp en Zedelgem samenwerkingsovereenkomst tussen het CGG NWVL
en de lokale besturen

VB 21/9/2020 – kennisname toegekende Covid-19 subsidies van
an de Vlaamse rregering

Voorstel:
dienstverl
• Ten laste neming kosten voor psychologischee dienstverlening
i.k.v. mogelijke gevolgen corona-crisis
(eenzaamheid, angsten, relatieproblemen, gezins- en opvoedingsproblemen,
…)
o voed
gem om 1 of meerdere
m
• Samenwerken met Oostkamp en Zedelgem
psychologen uit omgeving aan te stellen
waar mensen naartoe kunnen verwezen
ezen worden => consultaties geheel of gedeeltelijk ten laste nemen
Concreet voorstel van Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg (CGG) en goedkeuring VB om
Geestel
premie geheel of gedeeltelijk aan
an te wenden voor samenwerking tussen Oostkamp, Zedelgem en
Jabbeke teneinde psychologische
gevolgen coronacrisis aan te pakken door samenwerking met
ogische gevolg
Psychiatrisch Expertiseteam
(PET) via versterking reeds bestaande werking met
seteam (PET
eerstelijnspsychologische
functie/psycholoog voor de 3 gemeenten samen
che functie/ps
Afsluiten samenwerkingsovereenkomst
om te streven naar aanbod eerstelijnspsychologische hulp
werkingsovere
zo dicht mogelijkk bij de burger
(>16 jaar) en mogelijke obstakels van mobiliteit en wachtlijsten
b
wegwerken
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an de gemeente
gemeent uitbetaald => dient voor
1e van de 2 premies t.b.v. 16.676,29 euro werd in juli aan
versterking lokale sociale beleid en armoedebestrijdingg

Budget : € 16.676,29
Contingent aan uren : 425 (inclusief beta
betaald verlof)
Gemiddelde personeelsinzet
elsinzet : 3,5 u / week
Overeenkomst gaan in uitvoe
uitvoering op 1 januari 2021 => looptijd 24 maanden (eindigt op
31/12/2022)
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De vergoeding voor de samenwerkingsovereenkomst
enkomst wor
wordt als volgt betaald :
•
januari 2021 : 40 % van het beschikbare
bare budget
•
januari 2022 : 40 % van het beschikbare
hikbare budget
•
januari 2023 : afrekening

8.

Vrijetijd - Corona/Covid 19 - relancemaatregelen toekenning aanvullende coronadotatie aan
verenigingen

GR 6/7/2020 – goedkeuring aantal maatregelen voor ondersteuning
dersteuning vrijetijdsgebeuren na
coronacrisis => gemeente ontving 153.499,13 euro

•

compensatie van schade door verenigingen geleden
den

•

Terugbetaling ondersteuning aanschaf veiligheidsmateriaal
gheidsmateriaal

•

Ondersteunende subsidies voor opstartende
dynamiek na lockdown
artende dynami

Budget werd voorzien voor verenigingen
ernstige verstoring in hun werking ondergaan door
ingen die ernst
corona => budget bepaald op 25.000
toevoeging n.a.v. jaarlijkse subsidieaanvraag
000 euro = toe
Verdeelsleutel:
• basisbedrag gegeven 50 euro
• verdere verdeling pro
subsidies
ro rata subsid
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Een aantal ondersteunende maatregelen werden door de gemeenteraa
gemeenteraad goedgekeurd, o.a.:
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9.

Vrijetijd - wedstrijdreglement kerstversiering van
huizen - ontwerp

Reglement wedstrijd kerstverlichting huizen
•
Bekendmaking wedstrijd via gemeentelijke
ntelijke communicatiekanalen
communic
•
•
•
•
•

Inschrijven t.e.m. 20 december 2020
Zowel voor particulieren als handelaar
handelspand) op grondgebied van de gemeente
andelaar (met ha
Verlichting dient elke dag operationeel te zijn
zij vanaf 20 december t.e.m. 15 januari 2021, van valavond tot 22 uur
Goedkeuring dat foto’ss van de kerstverlichting
mogen gebruikt worden door de gemeente Jabbeke
kerstver
Creaties moeten vanuit
openbare weg te bezichtigen zijn.
anuit de openbar

Afgifte waardebon
on te besteden bij lokale handelaars ter waarde van 50 euro voor de 20 mooiste
decoraties
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Gemeentelijke oproep aan inwoners om kerstverlichting
stverlichting en –versiering aan voorgevel, -tuin en
balkon aan te brengen

Leefmilieu - Waterlopen - jaarstaat 2021 - aandeel
gemeente Jabbeke

Onderhoudsprogramma 2021:
- Sinds 2017 omvatten de maaiwerken
en een groot aantal
aan manuren om het gebied rond de gemene weiden
in Jabbeke waternavel vrij te maken
en
Gemeentelijk aandeel 2021:
euro
021: 105.090 e
-

reit- en maaiwerken:
Ruimingswerken
andhoudingswerk
Beschermings- en instandhoudingswerken
Tussenkomst in dee algemene kosten (5%)

17.455 euro
29.661 euro
57.974 euro
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10.

Instandhoudingswerken Jabbekebeek – inbreidingsproject kern Jabbeke – voorziening
orziening voor
v
volledig
nieuwe oevers

-

Na schade – herstel door de aannemer – voorstel om slechts beperkte
uit te voeren
rkte onderhoudswerken
onderhoudsw
en de bestaande oevers in natuursteen te behouden

Gemeenteraad 14 december 2020

-

11.

Leefmilieu - omgevingsvergunningsaanvraag Ettelgemstraat - zaak der wegen

Aanvraag groepswoningproject voor het bouwen van 10 ééngezinswon
ééngezinswoningen, aanleg wegenis, rooien
hoogstammige bomen en slopen bestaande bebouwingg (Ettelgemstra
(Ettelgemstraat 28) – ligging grotendeels in
woonuitbreidingsgebied

Voorzien nieuwe wegenis – openbaar domein
breed => berijdbare weg in KWS van 5m breed
mein 8m bre
met keerpunt op het einde
Kosteloze afstand 1.444m² grond aan gemeente JJabbeke na aanleg van alle uitrustingen en
nutsvoorzieningen
Openbaar onderzoek van 29/10/2020 t.
t.e.m. 27/11/2020 – 4 bezwaren
Vraag voor goedkeuring
ing voor het rrooilijnplan
Geplande werken
en en eventuele aanpassingen aan het openbaar domein zijn integraal ten laste van
aanvrager/bouwheer
he
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Voorleggen ontwerp uitvoeren gescheiden riolering,
lering, wegenis en omgevingsaanleg
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Rooilijnplan
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Openbare werken - renovatie landbouwwegen ontwerp

Renovatie landbouwwegen
en voor volg
volgende straten: Pannedreef, Zandweg naar Aartrijke,
Vloethemveldstraat, Oosternieuwweg
osternieuwweg en Oude Bruggeweg
Geraamde kostprijs:
ijs: 362.503,90 eeuro (incl. BTW – 62.913,90 euro BTW)
Gunning bij wijzee van openbare
procedure
open
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12.

Gemeenteraad 14 december 2020

Oosternieuwweg
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Oosternieuwweg
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Vloethemveldstraat
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Zandweg naar Aartrijke
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Pannedreef
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Oude Bruggeweg

13.

Patrimonium - begraafplaats Aartrijksesteenweg
Jabbeke - bosbegraafplaats - ruil Natuurpunt

12/12/2013 – goedkeuring RUP ‘Begraafplaats Aartrijksesteenweg’ door deputatie

•

Plangebied structureren en aanpassen aan gewijzigde noden m.b.t. be
begraven

•

Uitbreiden Maskobossen i.f.v. gewestelijke visiee in afbakening gebieden van natuurlijke en
agrarische structuur

Deel van plangebied voorzit overdruk natuurgebied
tuurgebied met
m medegebruik => blijvende publieke
toegankelijkheid vanuit begraafplaats en publiek
gebruik van het gebied
ubliek gebru
Zone betreft bestaand bos met hoogstammige
=> deel uitmakend van Maskobos en
oogstammige bomen
b
aansluitend aan begraafplaats => thans
ans eigendom van Natuurpunt Beheer vzw
Voor concrete realisatie recreatief
medegebruik en verdere bosinrichting is verwerving wenselijk
tief medegeb
(opp. 2675m²)
Door Natuurpunt werd
met een perceel (opp. 7350m²) , eigendom van de
erd een grondenruil
gro
gemeente, aanvaard
d => perceel ssluit aan bij Maskobos en is voorzien van jonge bosaanplanting
De grondenruil tussen gemeente
en Natuurpunt Beheer vzw gebeurt om niet
geme
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GRUP ‘Begraafplaats Aartrijksesteenweg’:

G
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Patrimonium - ambachtelijke verkaveling Parkweg civiele bescherming - beslissing tot aankoop minnelijke onteigening

2/10/2017 – opnieuw vaststellen GRUP
UP ‘Stationsstraat’
‘Station
=> voor de dienstenzone civiele
bescherming werd een nabestemming voorzien i.k.v. aambachtelijk beleid
Na het verlaten van de site door dee civiele besch
bescherming werd door de gemeente de vraag gesteld
vangen dat he
voor verwerving => bericht ontvangen
het dossier ten principiële kan voorgelegd worden
Oppervlakte site (met uitzondering
zondering van gedeelte in woonzone): 11.603m²
oen voor minnelijke
mi
Regie kan aanbod doen
onteigening voor 763.000 euro – te verhogen met
intresten en wederbelegging
(geraamd op 110.395 euro of 14,5% van de aankoopprijs)
rbelegging (ger
Aanbod werd gedaan
daan onder voorbehoud goedkeuring bevoegd minister en inspectie financiën
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14.
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15.

Patrimonium - ruimtelijke planning - Hoeve 't
Schaekhof - Oude Dorpsweg 69-73 - overeenkomst
tot verwerving

GR 4/2/2019 – ambitie om domein ‘Schaekhof‘ (domein aanpalend bij kerkk en begraafplaats
begraa
Varsenare
met historische brouwerij) te verwerven => door de eigenaar was reeds
vervreemding gedaan t.a.v.
eeds vervreem
een private ontwikkelaar
Afspraak met ontwikkelaar voor inkoop van een gedeelte van het pr
project om enige doelstelling
van openbaar en ruimtelijk belang te realiseren waarbij mogelijk
gelaten werd voor
mog
projectontwikkeling

Onderhandeling voor verwerving van hett geheel hernomen
hern
Gedeelte site is opgenomen in inventaris
erfgoed => bedoeling om met verwerving
entaris bouwkundig
bouwku
het erfgoed zoveel als mogelijk tee behoude
behouden
Doelstelling van openbaar belang
elang nastreven voor het pand (waterbeheer, parkzone, wandelwegen,
kinderopvang, buurthuis) => aanmaak la
landschapsplan voor buurt kerk, Schaekhof en parking met
aandacht voor waterbeheer
ehee
Schatting: opp. + 3.800m² - 1.090.000
euro
1.090
Voorstel levenslange
ange bewoning
bewo
voor woonhuis Oude Dorpsweg 69 met afkoopsom bij vervroegd
and => Oude Dorpsweg 71-73 en achterliggende tuin onmiddellijk beschikbaar
verlaten van het pand
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Projectontwikkeling werd in graad van beroep door
deputatie niet toegestaan => termijn van
oor deputa
ar hernam vvrijheid om over het goed te beschikken
promotie-overeenkomst verstreken => eigenaar
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16.

Patrimonium - zorgsite Licht en Liefde gemeentelijke begraafplaats Oudenburgweg aankoop perceel grond – samenwerkingsovereenkomst Licht en Liefde - OCMW Jabbeke

Beleidsplan gemeente en OCMW: doelstelling voor realisatie
tie huisvesting t.b.v. jong volwassenen
met een beperking

Dienstenzone is voorzien op gewestplan en bevatt
bevatte oorspronkelijk braillebibliotheek en
gemeentelijke begraafplaats
In samenspraak met Licht en Liefde werd een GRUP opgemaakt en goedgekeurd op 1/3/2012
Structuurschets werd door vzw Licht en Liefde neergelegd voor volledige site => SC besliste om
dossier op te starten voor mogelijk
tussen gemeente, OCMW en vzw Licht
elijk samenwerkingsmodel
samenw
en Liefde
•

tbreiding begraafplaats
begra
Reservatie voor uitbreiding
Varsenare en wenselijke bijkomende verwerving(en)

•

Mogelijkheid en wenselijkhe
wenselijkheid om op de site een gemeentelijk huisvestingsproject voor jong
volwassenen met een beperking
te lokaliseren
bep
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Eerste intentie was voor realisatie in Snellegem => kan bete
beter gerealiseerd worden in de
dienstenzone Oudenburgweg te Varsenare

•

Lot A:
– Opp. +1577m²
– Behoort in volle eigendom met bezwaren van een recht van opstal toe aann Blindenzorg
Blindenzor Licht en
Liefde => Licht en Liefde-heem vzw is opstalhouder
– Gelegen in ‘zone gemeentelijke begraafplaats’ => wordt aangekocht
= voor
cht door gemeente
g
toekomstige uitbreiding begraafplaats

•

Lot B:
– Opp. +1624m²
– Deels in volle eigendom van Blindenzorg Licht en Liefde vzw – deels in volle eigendom met
vz => Licht en Liefde-heem vzw
bezwaring van recht van opstal van Blindenzorg Licht en Liefde vzw
is opstalhouder
rzieningen’ => wordt bestemd als toegangsweg en
– Gelegen in ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen’
toegevoegd aan het openbaar domein vann Jabbeke

•

Lot C:
– Opp. +2227m²
– Deels in volle eigendom van Blindenzorg Licht
Lic en Liefde vzw – deels in volle eigendom met
pstal van Blindenzorg
Blinde
bezwaring van recht van opstal
Licht en Liefde vzw => Licht en Liefde-heem vzw
is opstalhouder
one gemeenschapsvoorzieningen’
gemeenscha
– Gelegen in ‘projectzone
=> wordt aangekocht door OCMW Jabbeke =
bestemd voorhuisvestingsproject
in doelstelling OCMW
vestingsproject kaderend
k

•

Lot D:
15m²
– Opp. +1315m²
– Behoort in volle eigendom
eigen
toe aan Blindenzorg Licht en Liefde vzw
– Gelegen inn woonuitbreidingsgebied
=> wordt aangekocht
woo
gemeenschappelijke parkvoorziening aansluiting bij bestaand park

door

gemeente

=

voor
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Loten opgenomen in deze overeenkomst:

Zijde Licht en Liefde:
•

Intentie van Licht en Liefde om het centrum in Varsenare aan te houden en uitt te breiden naar
na een
meer gemengde vorm van woonbehoeften o.a. met aanbod sociale huisvesting

•

Achteraan de begraafplaats ruimte vrijhouden voor begraafplaats en parkinrichting
inrichting

•

Noodzakelijke toegangsweg (+170m – privaat realiseren => wachtenn op noodzakelijke
noodzakelij subsidiëringen
kan lang duren)

•

Schaalvoordelen die noodzakelijke blijken bij zorginitiatieven =>
> Licht en Liefde
Liefd wenst dit initiatief voor
zorg
de ganse site op te nemen – ook buiten het aspect blindenzorg

•

Lot A: 80.000 euro of ongeveer 50 euro/m²

•

Lot C: 335.000 euro of ongeveer 150 euro/m²

•

Lot D1B: 53.000 euro of ongeveer 40 euro/m²
ro/m

Voorlegging samenwerkingsovereenkomst
globaal aankoopbedrag: 468.000 euro => gemeente
komst => globa
staat in voor aanleg toegangsweg en
uitrustingen – raming: 225.000 euro
n alle uitrustin
Overeenkomst mits opleg van 243.000 euro
eur => pro rata aankoop gemeente: 28,42% - OCMW:
71,58%
•

Voor OCMW: 173.942,30
grond en 161.057,69 euro aandeel kosten uitrusting
942,30 euro aankoop
a
toegangsweg

•

Voor gemeente:
te: 69.057,69 euro aankoop grond en 63.942,30 euro aandeel kosten uitrusting
toegangsweg
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Schatting loten:
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Gemeentewerken - groenbeheer - aankoop 2 nieuwe
grasmaaiers - ontwerp

Vervanging van 2 oude grasmachine
ine in gebruik bbij de dienst gemeentewerken
sleten en regelm
Deze grasmachines zijn versleten
regelmatig defect
Voorstel om 2 grasmachines
vervangen
chines te vervan
ijs: 40.000 euro (incl. BTW)
Geraamde kostprijs:
Onderhandelingsprocedure
sprocedur zonder bekendmaking vooraf
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17.

Gemeenteraad 14 december 2020

Financiën - belastingen - oninbaarstellingen
aanvullende gemeentebelastingen - aanslagjaar 2016

SC 23/8/2013 – ambtelijke beleidslijn vastgesteld door
doo het SC
Voorstel om volgende bedragen als oninbaar te verklaren:
• Door onwaarde t.g.v. beslissing SC
• Door oninvorderbaar geworden
orden karakter van
v de vordering
In onwaarde brengen:
• wegens materiële vergissingen
ergissingen
• omdat de kosten
ten tot inning te hoog zijn
• omdat inning niet mogelijk is
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18.

Gemeenteraad 14 december 2020

2016

19.

Financiën - nominatieve subsidies aan verenigingen
2020-2021 - neerlegging verslag
gemeenteraadscommissie subsidies 2020-2021

Subsidies jeugd, cultuur, milieu en sport = toekenning subsidie 2020
Overige verenigingen = subsidiëring 2021
Machtiging om ontvangers van toelagen <€10.000 geheel
gedeeltelijk vrij te stellen van
eel of ged
verplichtingen betreffende controle op toekenning en op aanwending va
van sommige toelagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toelagen sportverenigingen 2020
Subsidies breed publiek en wielerwedstrijden 2020
Impulssubsidie 2020
Subsidies voor jeugdverenigingen 2020
Subsidies voor cultuurverenigingen 2020
0
Werkingstoelage milieuverenigingen 2020
Dringende Medische Hulp 2021
Ontspanningsverenigingen 2021
021
Ontwikkelingssamenwerking 2021
Oudstrijdersbonden 2021
merken 2021
Instellingen sociale kenmerken
Vlaams Kruis 2021
nburg - Jabbeke 2021
20
Rode Kruis Oudenburg
stellingen voor gehandicapten
ge
Toelagen aan instellingen
2021
roep 2021
Fairtrade werkgroep
G-toelage 2021
Adviesraden 2021

19.813,00 euro
2.485,00 euro
11.000,00 euro
11.402,99 euro
17.000,00 euro
2.180,00 euro
3.500,00 euro
255,00 euro
25.880,00 euro
150,00 euro
2.235,00 euro
200,00 euro
200,00 euro
550,00 euro
1000,00 euro
4.000,00 euro
7.450,00 euro
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Gemeentelijke subsidies 2020/2021

Financiën - toekenning van sociale voordelen aan
scholen 2021

Gemeentelijke subsidie van 15 euro
o per leerling
1
2
3
4
5

Vrije Lagere School Jabbeke (321)
Vrije Lagere School Snellegem
ellegem (96)
Vrije Lagere School Stalhille (65)
Vrije Lagere School
ol Varsenare (379)
chool Zerkegem (114)
Vrije Lagere School

4.815 (2020= 4.920)
1.440 (2020= 1.305)
975 (2020= 1.050)
5.685 (2020= 5.220)
1.710 (2020= 1.815)

6

Gemeenschapsschool
Jabbeke (80)
apsschool Jab

1.200 (2020= 1.320)
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20.

21.

Financiën - gemeentebelasting - invoering
gemeentebelasting op de realisatie van
meergezinswoningen

(Voorstel om belastingreglement ook op te nemen onder 'D6 Belasting opp het realiseren va
van meergezinswoningen' van
het gecoördineerd belasting- en retributiereglement van de gemeente)

n in
chting en overdracht infrastructuur aan openbaar
Klassieke verkavelingsprojecten => kosten
inrichting
domein volledig ten laste van verkavelaar => minder hhet geval bij realisatie meergezinswoningen
n waardoor bijg
Aangewezen om belasting te heffen
bijgedragen wordt aan kosten van begeleidende en
kernversterkende projecten
Belasting vaststellen op 4 euro/m³ => raming dat daarmee tot ½ van het gemeentelijk
projectinitiatief kan bijgedragen
=> belasting per volumemaat = billijk t.a.v. 
gedragen worden
wo
verdichtingsinitiatieven
n
Vrijstelling voor herbouwen meergezinswoningen
die door brand of natuurramp (erkend door
m
regering) vernield
d werden => geen verhoging van aantal woongelegenheden
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Gemeenten worden in belangrijke mate betrokken
ken bij woonv
woonverdichting en realisatie van
de ruimtelijke projecten op te starten ter
meergezinswoningen => noodzaak om passende
ondersteuning van die woonverdichting

Gemeenteraad 14 december 2020

Gemeenteraad 14 december 2020

EE

N

TE

R

AA

Financiën - gemeentebelastingen en -retributies boekjaar 2021 - gecoördineerde tekst

M

22.
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N

EE

D

AA

R

TE

23.

Financiën - vaststellen begrip dagelijks bestuur boekjaar 2021 - budgethouderschap

Dagelijks bestuur m.b.t. overheidsopdrachten:
chten:
• SC bevoegd voor vaststelling wijze van
an gunning en vvoorwaarden overheidsopdrachten als het gaat om een
opdracht van dagelijks bestuur
• Voorstel om dagelijks bestuur m.b.t. overheidsopdrachten
en investeringsbudget gelijkaardig af te bakenen
overheidso
als in het verleden
Voorstel grensbedrag tee behouden:
•

Exploitatiebudget
15.000 euro (excl. BTW)
get (werkingskosten):
(werkingsko

•

Investeringsbudget:
15.000 euro (excl. BTW)
budget: 15.00
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Dagelijks bestuur laatst vastgelegd door GR 14 december
cember 202
2020 => aanbeveling om dit jaarlijks n.a.v.
goedkeuring budget opnieuw voor te leggen aan GR

24.

Financiën - gemeente & OCMW meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - wijziging 2020 /
vastlegging kredieten 2021

Sinds 2020:

(2) Integratie van OCMW (elke raad
goedkeuring)
ad verleent respectievelijke
re
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(1) Budgetwijzing, budget N+1 en meerjarenplan
renplan in 1 document

0.

Motivering van de wijzigingen van het MJP 2020 – 2025 (p.
p. 3)

7.17
- Resultaat 2019: € 9.497.414,41 (gemeente aandeel = € 7.177.129,21)

dies, planning & uitvoering)
- Coronacrisis (extra uitgaven, subsidies,
anning / opportuniteit
oppo
- Wijziging investeringen (planning
/ raming)
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- Overdracht investeringskredieten 2019 naarr 202
2020

STRATEGISCHE NOTA (p.4)

-

10 prioritaire doelstellingen

-

Gemeente & OCMW

-

Niet enkel financiële doelstellingen
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gingen
Æ Geen inhoudelijke wijzigingen

EN

1.

Financiële doelstellingen

BD 2 : Veiligheid voor de zwakke weggebruiker

Æ VLJQDOLVDWLHWKHUPRSODVWVWXGLHNRVWHQZHJDDQSDVVLQJHQHWF
VDWLHWKHUP
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-

BD 3 : Kortere respons bij meldingen en verzoeken
rzoeken ivm o
openbaar domein
Æ outsourcing
Gemeenteraad 14 december 2020

-

Financiële doelstellingen

BD 4 : Vergroening van de gemeente
er 10 jaar
Æ 1 bijkomende boom per inwoner over
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-

Financiële doelstellingen

BD 4 : Vergroening van de gemeente
an (bos)grond voorzien:
Æ In het meerjarenplan werd aankoop van
Æ 2021: € 100.000
Æ 2023: € 50.000
antingen (Vloe
Æ Geboortebomen, aanplantingen
(Vloethemveld e.d.), actie
en, boscompensatie
boscom
bijvriendelijke bomen,
AWV (Bekedijkstraat)
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-

Financiële doelstellingen

BD 5 : Schuldbeheersing in 2025 minder dan 10 % van het balanstotaa
balanstotaal (100 milj)
Æ Rapportering bij jaarrekening

Gemeenteraad 14 december 2020

-

S

6FKXOG¼PLOM
WDYEDODQVWRWDDO PLOM

Financiële doelstellingen

BD 6 : Beheersing van de personeelskosten
en Gemeente & OCMW
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exploitatieont
Æ Kost onder 40% van de exploitatieontvangst

G
EM

-

Financiële doelstellingen

BD 9 : Opwaarderen van de site SPC Varsenare
Æ SPC Varsenare, tennis en parking
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-

BD 10 : Communicatie als kern van de gemeentelijke inzet
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Æ Gemeente-app, Info-berichtenblad, social media,
med website

E

-

Niet- financiële doelstellingen

-

BD 1: Privacy bij veiligheidscamera’s

-

eersin
BD 7: Interne controle en organisatiebeheersing

-

BD 8: Werken aan een geïntegreerd breed onthaa
onthaal (OCMW)
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Æ Afzonderlijke jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad
ad

FINANCIËLE NOTA (p.12)

-

De financiële nota bestaat uit het doelstellingenplan,
staat van het financieel
an, de staa
evenwicht en het overzicht van de kredieten

-

Financieel evenwicht :
(1) Jaarlijks resultaat op kasbasis >0
(2) Autofinancieringsmarge in 2025 >0
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2.
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2.1 Staat van het financieel evenwicht (p.18)

Gemeenteraad 14 december 2020

Opsplitsing Gemeente & OCMW

-

2020 & 2021
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-

AA

Geen jaarlijks budget

ER

-

D

2.2 Overzicht van de kredieten
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TOELICHTING

-

Bijkomende informatie

-

Schema’s T1 t.e.m.T4 (p.22):
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3.

-

Financiële riciso’s

-

Grondslagen voor opmaak van beleidsrapport

-

Omgevingsanalyse

-

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
ties

-

Toegestane werkingssubsidies

-

Overzicht beleidsvelden

-

A
Overzicht entiteiten onder FVA

-

Personeelsinzet

-

tingsoort
Opbrengst per belastingsoort
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Overige documentatie

.HUQFLMIHUV±
HUQFLMIHUV

$IORVVLQJHQOHQLQJHQ
$IORVVL
PLOMHXUR
2QWYDQJVWHQ
PLOMHXUR
8LWJDYHQ
PLOMHXUR
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= dagelijkse werking van de gemeente

ER
AA

4. EXPLOITATIE 2020-2025 GEMEENTE & OCMW

5. INVESTERINGEN 2020-2025 GEMEENTE & OCMW

9
- Februari 2020: overboeking kredieten MJP 2014-2019

.HUQFLMIHUV± 
.HUQ
,QYHVWHULQJHQVXLWJDYHQ
PLOMHXUR
,QYHVWHULQJVRQWYDQJVWHQ
PLOMHXUR
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- Investeringslijst (p.212)

ER

- Nieuwe investeringen 2020-2025

Financiën - gemeente & OCMW – meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - wijziging 2020 / vastlegging
kredieten 2021 - goedkeuring gedeelte OCMW

Meerjarenplan wordt min. 1x/jaar aangepast => opname van eventuele wijzigingen lopend jaar en
vastlegging kredieten
en volgend jaar
Vraag voor goedkeuring
aanpassing meerjarenplan 2020-2025 voor gedeelte OCMW.
keuring aanp
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25.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan
Hallemeersch - regiovorming

Vragen:
•

vergemaakt en
e welk standpunt wordt genomen betreffende de nota over
Welk advies werd overgemaakt
regiovorming?

•

atig teruggekoppeld
teruggekopp worden naar de GR door de stand van zaken van dit dossier ter
Zal er regelmatig
kennisname tee agenderen?
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26.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc voorstel van beslissing aangaande de gevolgen van de
nieuwe federale effectentaks op de gemeentefinanciën
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27.

Vraag dat bij stemming
mming de GR een het gemeentebestuur zich uitspreken tegen de belasting op lokale
besturen

OCMW-raad
14 december 2020

Goedkeuring verslag vorige zitting.

OCMW-raad 14 december 2020

1.

Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 9 november 2020

2.

Preventie - Corona/Covid 19 - subsidiemaatregelen algemeen reglement dienstverlening
"Tegemoetkoming in de kosten psychosociale
hulpverlening"

Aard van tussenkomst:
• Huisvesting
• Energie
• Digitale ondersteuning
• Psychosociale hulp
• Hulp bij onbetaalde facturen
• Levensnoodzakelijke behoeften
de
• Steun i.k.v. strijd tegen kinderarmoede
Deel van de subsidie werd reedss gebruik voor aankoop laptops voor kinderen van kwetsbare gezinnen
Voorstel om een deel van de subsidie te behouden voor kosten van psychosociale hulpverlening i.k.v.
psychisch emotionele en sociale gevolgen
gevolge van Covid-19-pandemie
Toelage richt zich tot gebruik
ruik van het OCMW in de ruime zin
Financiële tussenkomst:
• Aanvrager zonder recht op verhoogde tegemoetkoming: 50% met max. 35 euro/sessie
• Aanvrager met recht op verhoogde tegemoetkoming: 75% met max. 50 euro/sessie

OCMW-raad 14 december 2020

Neerlegging algemeen reglement dienstverlening ‘Tegemoetkoming in de kosten psychosociale
> bekrachtiging
bekracht
hulpverlening t.g.v. Covid-19’ => goedkeuring VB 14/12/2020 =>
door OCMW-raad

3.

Patrimonium - zorgsite Licht en Liefde - aankoop
perceel grond - samenwerkingsovereenkomst Licht
en Liefde - gemeente en OCMW Jabbeke - huisvesting
jong volwassenen met een beperking

Beleidsplan gemeente en OCMW: doelstelling voor realisatie huisvesting t.b.v. jong volwassenen
met een beperking
Eerste intentie was voor realisatie in Snellegem =>
beter gerealiseerd worden in de
> kan bete
dienstenzone Oudenburgweg te Varsenare

In samenspraak met Licht en Liefde werd een GRUP opgemaakt en goedgekeurd op 1/3/2012
Structuurschets werd door vzw Licht en Liefd
Liefde neergelegd voor volledige site => SC besliste om
dossier op te starten voor mogelijk
tussen gemeente, OCMW en vzw Licht
elijk samenwerkingsmodel
samenw
en Liefde
•

eiding begraafplaats
beg
Reservatie voor uitbreiding
Varsenare en wenselijke bijkomende verwerving(en)

•

Mogelijkheid en wenselijkheid
om op de site een gemeentelijk huisvestingsproject voor jong
kh
volwassenen met een beperking te lokaliseren

OCMW-raad 14 december 2020

Dienstenzone is voorzien op gewestplan en beva
bevatte oorspronkelijk braillebibliotheek en
gemeentelijke begraafplaats

•

Lot A:
– Opp. +1577m²
– Behoort in volle eigendom met bezwaren van een recht van opstal toe aan Blindenzorg
Bli
Licht en
Liefde => Licht en Liefde-heem vzw is opstalhouder
– Gelegen in ‘zone gemeentelijke begraafplaats’ => wordt aangekocht
= voor
ekocht door gemeente
ge
toekomstige uitbreiding begraafplaats

•

Lot B:
– Opp. +1624m²
– Deels in volle eigendom van Blindenzorg Licht en Liefde vzw – deels in volle eigendom met
ht en Liefde vzw
vz => Licht en Liefde-heem vzw
bezwaring van recht van opstal van Bliindenzorg Licht
is opstalhouder
rzieningen’ => wordt bestemd als toegangsweg en
– Gelegen in ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen’
toegevoegd aan het openbaar domein van Jabbeke
abbeke

•

Lot C:
– Opp. +2227m²
– Deels in volle eigendom van Blindenzorg Licht
Li
en Liefde vzw – deels in volle eigendom met
pstal van Bliindenzorg
Bliinde
bezwaring van recht van opstal
Licht en Liefde vzw => Licht en Liefde-heem vzw
is opstalhouder
one gemeenschapsvoorzieningen’
gemeenschap
– Gelegen in ‘projectzone
=> wordt aangekocht door OCMW Jabbeke =
bestemd voorhuisvestingsproject
stingsproje kaderend in doelstelling OCMW

•

Lot D:
– Opp. +1315m²
– Behoort in volle eigendom toe aan Blindenzorg Licht en Liefde vzw
– Gelegen in woonuitbreidingsgebied => wordt aangekocht
gemeenschappelijke parkvoorziening aansluiting bij bestaand park

door

gemeente

=

voor
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Loten opgenomen in deze overeenkomst:

Zijde Licht en Liefde:
•

Intentie van Licht en Liefde om het centrum in Varsenare aan te houden en uit te breiden naar een
meer gemengde vorm van woonbehoeften o.a. met aanbod sociale huisvestingg

•

Achteraan de begraafplaats ruimte vrijhouden voor begraafplaats en parkinrichting
rich

•

Noodzakelijke toegangsweg (+170m – privaat realiseren => wachten op noodzakelijke
noodzakelij subsidiëringen
kan lang duren)

•

Schaalvoordelen die noodzakelijke blijken bij zorginitiatieven => Licht en Liefde
Lie wenst dit initiatief voor
zorg
de ganse site op te nemen – ook buiten het aspect blindenzorg

•

Lot A: 80.000 euro of ongeveer 50 euro/m²

•

Lot C: 335.000 euro of ongeveer 150 euro/m²

•

Lot D1B: 53.000 euro of ongeveer 40 euro/m²
ro/m²

Voorlegging samenwerkingsovereenkomst
globaal aankoopbedrag: 468.000 euro => gemeente
komst => globa
staat in voor aanleg toegangsweg en alle uitrustin
uitrustingen
Overeenkomst mits opleg van 243.000 euro
eur => pro rata aankoop gemeente: 28,42% - OCMW:
71,58%
•

Voor OCMW: 173.942,30
2,30 euro aankoop grond en 161.057,69 euro aandeel kosten uitrusting
toegangsweg

•

Voor gemeente: 69.057,69 euro aankoop grond en 63.942,30 euro aandeel kosten uitrusting
toegangsweg
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Schatting loten:

OCMW-raad 14 december 2020

4.

Financiën - vaststellen begrip dagelijks bestuur boekjaar 2021 - budgethouderschap

Dagelijks bestuur m.b.t. overheidsopdrachten:
en:
• VB bevoegd voor vaststelling wijze van gunning
voorwaarden overheidsopdrachten als het gaat om een
unning en vvo
opdracht van dagelijks bestuur
• Voorstel om dagelijks bestuur m.b.t.
en investeringsbudget gelijkaardig af te bakenen
b.t. overheidsopdrachten
overheidso d
als in het verleden
Voorstel grensbedrag te behouden:
•

Exploitatiebudget (werkingskosten):
15.000 euro (excl. BTW)
erkingskos

•

Investeringsbudget: 15.0000 euro (excl. BTW)

OCMW-raad 14 december 2020

Aanbeveling om dit jaarlijks n.a.v. goedkeuring budget
udget opnieuw voor te leggen aan de OCMW-raad

5.

Financiën - gemeente & OCMW meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - wijziging 2020 /
vastlegging kredieten 2021

Sinds 2020:
documen
(1) Budgetwijzing, budget N+1 en meerjarenplan in 1 document

OCMW-raad 14 december 2020

(2) Integratie van OCMW (elke raad verleent respectieve
respectievelijke goedkeuring)

Motivering van de wijzigingen van het MJP 2020 – 2025:
025: OCMW

Ǧ Resultaat 2019: € 9.497.414,41 (OCMW aandeel = € 2.320.28
2.320.285,20)
- Overdracht investeringskredieten 2019 naar 2020
s, planning
plannin & uitvoering)
Ǧ Coronacrisis (extra uitgaven, subsidies,
- Wijziging investeringen (planning / opportu
opportuniteit / raming)

Gemeentelijke
bijdrage
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1. Staat van het financieel evenwicht (OCMW)
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Gemeentelijke
bijdrage
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2. Staat van het financieel evenwicht (p.18 - geïntegreerd)
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De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 1 februari 2021 om 20 uur
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