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Goedkeuring van de notulen
notu van de gemeenteraad van 1 februari 2021
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1.

2.

Preventie/gezondheid - Corona/Covid-19 vaccinatiecentrum De Groene Meersen veiligheidsdossier - operationeel draaiboek kennisname

Voor operationele ondersteuning vaccinatiecentrum De Groene
ene Meersen w
werkt Jabbeke
samen met Zedelgem
Zedelgem heeft een veiligheidsdossier en operationeel
uitgewerkt
el draaiboek uit
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Kennisgeving aan GR-raad
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Lokale Politie Kouter - jaarrekeningen 2019 –
kennisname
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3.

24
februari
2021
–
definitieve
begrotingsrekening 2019 door politieraad

vaststelling
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4.

Lokale Politie Kouter - begroting - dienstjaar 2021

24/02/2021 – vaststelling door politieraad
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Jaardotatie 2021 – 1.246.251,00 euro (2020: 1.209.654,00 euro)
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Vrijetijd - cultuur - evenementen - oprichten van een
gemeentelijk 11-juli-comité

GR 1/7/2019 – toegevoegd agendapunt raadslid
slid Geert Orbie – oprichten gemeentelijk elf-julioor te leggen
le en aan de cultuurraad en om vanuit de
comité => voorstel om dit verzoek voor
cultuurraad hiervoor een werkgroep samen
men te stellen
d om navraag te doen of er in de cultuurraad en de socio9/12/2019 – beslissing cultuurraad
culturele organisaties een werkgroep
kunnen worden
roep zou gevormd
gevo
ultuurraad om voorgestelde werkgroep te laten fungeren onder de
26/1/2021 – beslissing cultuurraad
cultuurraad => eerste activiteit
2022
ctiviteit in 202
Voor financiering elf-juli-comité kan het gemeentelijk reglement n.a.v. organisatie kermissen
toegepast worden
en => facturen tot 2.700 euro kunnen teruggevorderd worden via de Vlaamse
subsidies
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5.

6.

Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning
straatnaam voor verkaveling Oude Dorpsweg 106-108
te Varsenare - principebeslissing

GR 6/7/2020 – vaststellen stratentracé en instemmen wegenis-,
w
rioleringsinfrastructuurwerken van de verkaveling Oude Dorpsweg => woonproject met
eengezinswoningen en een meergezinswoning

en
14

SC 26/10/2020 – opstarten procedure straatnaamgevi
straatnaamgeving en advies inwinnen bij cultuurraad
27/1/2021 – advies cultuurraad

Westdorp’ aan GR
SC 15/2/2021 – voorstellen straatnaam
tnaam ‘We
‘Westdorp’ – historische
he toponiem ‘Westdorpe’ = buurtschap dat zich vroeger situeerde ten
zuidwesten van de kerk
Varsenare => een deel van het projectgebied van de verkaveling
erk van Vars
hoorde bij deze wijk
Eerst principiële vaststelling
vaststellin straatnaam – daarna openbaar onderzoek – dan formeel advies van
cultuurraad – als laatste d
definitief besluit GR tot vaststellen straatnaam
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Verkaveling bestaat uit een doodlopende straatt die aansluit op de Oude Dorpsweg => enkel lokaal
bestemmingsverkeer mogelijk

G
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7.

Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning
straatnaam voor verkaveling hoek Windmolenstraat
en Monnikenveld te Jabbeke - principebeslissing

GR 6/7/2020 – vaststellen stratentracé en instemmen wegenis-,
w
riolerings- en
d => woonproject
woonproj
infrastructuurwerken van de verkaveling Monnikenveld
met 18 woonentiteiten –
halfopen bebouwing

SC 26/10/2020 – opstarten procedure straatnaamgevi
straatnaamgeving en advies inwinnen bij cultuurraad
27/1/2021 – advies cultuurraad
SC 15/2/2021 – voorstellen straatnaam
tnaam ‘Van Haveskerckestraat’ aan GR
‘Van Haveskerckestraat’ – eerbetoon aan de adellijke familie die gedurende meer dan 200 jaar een
belangrijke rol gespeeld
Jabbeke en ver daarbuiten
ld heeft te Jab
Eerst principiële vaststelling straatnaam
– daarna openbaar onderzoek – dan formeel advies van
str
cultuurraad – als laatste defin
definitief besluit GR tot vaststellen straatnaam
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Verkaveling bestaat uit een doodlopende straatt die aansluit o
op het Monnikenveld => enkel lokaal
bestemmingsverkeer mogelijk

Gemeenteraad 8 maart 2021

Van Haveskerckestraat

8.

Leefmilieu - leveren en plaatsen individuele
waterzuiveringsinstallaties - collectieve aanpak dossier subsidie aanvullende gewestbijdrage

GR 8/5/2017 – gemeentelijk aanbod voor collectieve aanpak voor bouwen en
e beheren van
individuele waterzuiveringsinstallaties
Voeren van een uitgebreide consultatieronde en overleg met alle betrok
betrokken eigenaars van een
woning gelegen in een rode cluster = 75 woningen

Aan GR wordt nu een aangepast en uitgewerkt o
ontwerpdossier neergelegd voor leveren en
plaatsen van 35 individuele waterzuiveringsinstallaties
voor zuivering afvalwater afkomstig van
zuiveringsinstall
individuele gezinnen
Werken omvatten:
• Leveren kleinschalige waterzuiveringsinstallatie
met toebehoren
aterzuiveringsins
• Plaatsen en aansluiten
ten (werfinstallatie
werfinstallatie, voorbereidende werken, plaatsen bekuiping KWZI en aansluiting in- en
ische voeding, toezichtputten
t
effluentleidingen, elektrische
)
g, onderhoud en eexploitatie
• Indienststelling,
Geraamde kostprijs
prijs voor 35 installaties: 279.425 euro (excl. BTW) – gunning bij wijze van
ding =>
= gewestbijdrage van 3.500 euro/installatie
openbare aanbesteding
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Keuze:
• Instappen in het gemeentelijk voorstel om een installatie
allatie te plaatsen
plaatse mits tussenkomst van 500 euro =
35 inschrijvers
• Zelf instaan voor een installatie en beroep tee doen op de gemeentelijke
premieregeling
ge
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9.

Leefmilieu - vaststellen gemeentelijk retributiereglement op de aanvoer van bepaalde soorten afval
op het recyclagepark – wijziging asbestinzameling

IVBO heeft initiatief genomen om inzamelen asbest binnen haar werkingsgebied
werkingsg
op een veilige
manier te organiseren
 Aanleveren asbestzakken van  formaten
verall, mondmasker
mondma
 Persoonlijke beschermingskits (PBM-kits) = overall,
FFP3 met ventiel, afspoelbare
handschoenen, kleefband en IVBO-asbestbrochure

“Het aanbieden van asbestafval op het recyclagepark ddient steeds in afgesloten zakken te gebeuren. Voor
het verwijderen van kleinere hoeveelheden
asbest, alsook het transporteren en aanbieden
heden hechtgebonden
hechtgeb
zo veilig mogelijk te laten gebeuren is er het aanbod
aanb van:
•

Transparante zak groot +//- 120x220 cm met asbestlogo: 2,50 euro per stuk

•

Transparante zak middelgroot
+/-120x130 cm met asbestlogo: 1,50 euro per stuk
ddelgroot +/-12

•

Transparante zakk klein +/- 80x120
cm met asbestlogo: 1 euro per stuk
80x

•

PBM-kit: 15 euro
uro per kit”
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12/2020 word
Gemeentelijk retributiereglement GR14/12/2020
wordt gewijzigd en aangepast:

G
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Brochure: www.jabbeke.be/bijlage/asbest_brochure.pdf
abbeke.be/bijl

asbest zelf correct kan verwijderen of afvoeren
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EM

Ontdek op www.ivbo.be/sorteerhulp/asbest
be/sorteerhulp
hoe je asbest kan herkennen en hoe je

10.

Patrimonium - Hof ter Straeten Varsenare - bouwen
van nieuwe tennisinfrastructuur tennisclub Varsenare
- ontwerp

Opdracht verdeeld in volgende percelen:
1.013,30 euro (excl. BTW)
• Ruwbouw en afwerking – raming: 611.013,30
• Sanitaire installaties en HVAC – raming:
244.759,58 euro (excl. BTW)
aming: 244.759,
• Elektrische installatie – raming: 119.360,28 eeuro (excl. BTW)
• lift – raming: 43.429 euro (excl. BTW)
2,16 euro (excl.
(exc BTW) of 1.232.460,21 euro (incl. BTW)
Totale raming: 1.018.562,16
Gunning bij wijze van openbare procedure
p
Bekendmaking op
p nationaal nniveau
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SC 21/10/2019 – toewijzen ontwerpopdracht ‘Realisatie
isatie van nieuw
n
gebouw met infrastructuur voor
Tennisclub Varsenare’

Gemeenteraad 8 maart 2021

Gemeenteraad 8 maart 2021

Gemeenteraad 8 maart 2021

Gemeenteraad 8 maart 2021

Gemeenteraad 8 maart 2021

Gemeenteraad 8 maart 2021

Gemeenteraad 8 maart 2021

11.

Gemeentewerken - groenonderhoud - Footstep 360°
GROEN - verlenging contract

Voorbije 3 jaren werd contract afgesloten met sociaal tewerkstellingsbedrijf
ingsbedrijf 360Groen
3
– Footstep
voor onderhoud deel van groenpatrimonium
Groenonderhoud van 8 begraafplaatsen, alle speelpleinen, buitenzones rond
sportvelden en
r
atletiekpiste – nog extra hulp bij ander groenonderhoud
ud
Team bestaat uit 4 medewerkers en 1 begeleider – beschikt o
over eigen voertuig, alle nodig klein
materiaal en aansturing door eigen ploegbaas

Huidige kostprijs: 16,34 euro/uur + 21%
1% BTW voor de medewerkers en 26,53 euro/uur + 21%
BTW voor de begeleider
Voorstel om dit sociaal tewerkstellingsproject
tellingsprojec verder te zetten van 1 april t.e.m. 31 oktober 2021
Raming voor 160 werkdagen:
136.270,66 euro
agen: 136.270,6
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Tussen 1 april en 15 november 2020 => in
totaal
5.263 uren => totaalbedrag: 98.379 euro
n tot
al 5.26
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12.

Overheidsopdrachten - gelinkt notuleren en
briefwisseling - aankoop softwareprogramma ontwerp

Lokale besturen dienen vanaf 30/06/2021
21 verplichte medewerking te verlenen door akten,
documenten en gegevens ter beschikking
hikking te stellen volgens de methode door de
toezichthoudende overheid voorgeschreven
hreven
Nu wordt door gemeente Jabbeke
bbeke gebruik gemaakt van een eigen softwareprogramma en
bekendmaking aan toezichthoudende
ende overheid
overhe gebeurt via ‘Loket Lokaal Bestuur’
Vanaf 30/06/2021 kan geen
meer gemaakt worden van ‘Loket Lokaal Bestuur’
en gebruik mee
Lokale besturen dienen
30/6/2021:
en vanaf 30/6/
• Een eigen notuleringssoftware
uleringssoftware te gebruiken die voldoet aan technische voorwaarden
• Ofwel gebruik maken van ‘G
‘Gelinkt Notuleren’ (digitaal loket op webtoepassing van ABB)
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Beslissing Vlaamse overheid => inzetten op eenduidige
ige standaa
standaard voor uitwisseling informatie

Eigen maatsoftwarepakket bevat ook
postregistratiesysteem van inkomende en uitgaande post
ok een postregi
= noodzakelijk dat ook een bijkomend
compatibel postregistratiesysteem wordt aangekocht
omend en com
Raming aankoop softwarepakket
(briefwisseling, notulering, thuisomgeving raadsleden):
akket (briefwiss
• Eenmalige kostprijs voor
euro (excl. BTW)
or aankoop: 20.000
20
• Maandelijkse en/off jaarlijkse kosten
(licenties, onderhoud, huur bijkomende server, …): 17.500
ko
euro/jaar (excl. BTW)
BTW
Onderhandelingsprocedure
sprocedure zzonder voorafgaande bekendmaking
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Eigen maatsoftwarepakket – in gebruik gedurende
edu ende meer
mee dan 20 jaar – aanpassen aan vereiste
technische voorwaarden is niet evident
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Financiën - jaarrekening gemeente 2019 goedkeuringsbeslissing Gouverneur - kennisneming

Goedkeuring gemeentejaarrekening
rekening 2019 door
d
de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
Opmerking:
•

Niet tijdige vaststelling
ststelling vóór 330/6/2020 van het boekjaar

•

Aantal bemerkingen
rkingen van eerder technische aard
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13.

14.

Financiën - belastingen & retributies - herneming gemeentelijk retributiereglement op
begraafplaatsconcessie en lijkbezorging (dd.
14/12/2020) - aanvulling concessie 20 jaar

Aanvulling retributie voor begraafplaatsconcessies en lijkbezorging:
orging:
“Artikel 6:Volgende retributies zijn verschuldigd voor een grafconcessie:
afconcessie

§4 300 euro voor een concessie van 20 jaar
personen die op het ogenblik van het overlijden niet
aar voor perso
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister,
of wachtregister van de gemeente;
gister, vreemdelingenregister
vreemdeli
onverminderd de toepassing van artikel
betrekking tot de keuze van lijkbezorging.
el 8 met betrek
Volgende retributies zijn verschuldigd
igd voor een columbariumconcessie:
c
§9 230 euro voor een concessie van 20 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister,
vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;
bevolkingsregi
§11 380 euro voor
or een concessie van 20 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden niet
ingeschreven zijn in het bevolki
bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;

Gemeenteraad 8 maart 2021

§2 150 euro voor een concessie van 20 jaar voor personen die op
o het ogenblik van het overlijden
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister
ingenre iste of wachtregister van de gemeente;
onverminderd de toepassing van artikel 8 met betrekking
etrekking tot dde keuze van lijkbezorging.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Werner Coudyzer
- 30-km-zone Constant Permekelaan/Stationsstraat

Vraag waarom er, voor het dossier vo
voor het invoeren van een zone-30 in de Constant Permekelaan, een
periode van 4 jaar
ar is tussen de ggemeenteraadsbeslissing van 8 mei 2017 en de goedkeuring door het
Departement Mobiliteit
Openbare Werken op 4 februari 2021
biliteit en Ope
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15.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Werner Coudyzer
- gemeentelijke jaarrekening 2019

Vraag welke inspanningen
ngen zullen ggeleverd worden om de vaststellingen en bemerkingen van het
Agentschap Binnenlands
enlands Bestuur over de gemeentelijke jaarrekening 2019 weg te werken en om
toezichtmaatregelen
voorkomen
len te voorkom
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16.

OCMW-raad
8 maart 2021

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 14 december 2020

OCMW-raad 8 maart 2021

W

http://www.jabbeke.be/bestanden/GR20201215.mp4
5.mp4
https://www.jabbeke.be/bestanden/6759_215.pdf
15.pdf

Gemeenteraad - aanstelling opvolgend voorzitter
gemeenteraad - akteneming

GR 14/12/2020 – kennisname ontslag
ntslag voorzitte
voorzitter GR Chris Bourgois
ng GR-lid Wim Vandenberghe als opvolgend voorzitter GR
GR 14/12/2020 – aanstelling
DLB bepaalt dat voorzitter
er GR van rechtswege de voorzitter is van de OCMW-raad
Akteneming van de van rechtswege aanstelling van Wim Vandenberghe als voorzitter van de OCMWraad

OCMW-raad 8 maart 2021

2.

Bestuur - OCMW-raad - raadslid Lieselotte
Debackere - kennisname ontslag - akteneming
opvolgend raadslid

GR 1/2/2021 – eedaflegging Olivier
vier Fourier als GR-lid in opvolging van Lieselotte Debackere die
ontslag nam als GR-lid
DLB bepaalt dat OCMW-raad
leden bestaat als GR-raad
-raad uit dezelfde
d
Akteneming van de eedaflegging van Olivier Fourier als GR-lid van de van rechtswege geldige
samenstelling van de OCMW-raad

OCMW-raad 8 maart 2021

3.

Financiën - jaarrekening OCMW 2019 goedkeuringsbeslissing Gouverneur - kennisneming

Goedkeuring OCMW-jaarrekening
ing 2019 door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
Opmerking:
•

Niet tijdige vaststelling vóór 330/6/2020 van het boekjaar

•

Aantal bemerkingen van eerder technische aard

OCMW-raad 8 maart 2021

4.

5.

Sociale dienst - POD Maatschappelijke Integratie Uniek verslag 2020 - kennisneming

Jaarlijkse rapportering van het financieel verslag over de toelagen die het OCMW ontvangen heeft van
de federale staat

HUURWAARBORGEN
•

25 euro/dossier => aanmoediging
ging om tegemoet
tegemo te komen in huurwaarborgen voor personen die
dit zelf niet kunnen betalen

•

Totale budget wordt verdeeld
erdeeld onder de OCMW’s à rato van 1 huurwaarborg/schijf van 4
leefloongerechtigden

•

Voor 2020 => recht op 1 contingent
= 25 euro – 6 huurwaarborgen gerealiseerd
con
- 2019: 2 contingenten – 9 huurwaarborgen
-

2018: 3 contingenten – 3 huurwaarborgen
2017: 3 contingenten – 8 huurwaarborgen

OCMW-raad 8 maart 2021

Omvat volgende 5 maatregelen :
• I. De huurwaarborgen;
• II. Het gas- en elektriciteitsfonds;
• III. De personeelskosten in het kader van artikel 40 van de RMI- of Leefloonwet van 26 mei 2002;
• IV. Participatie en sociale activering (PSA);
chappelijke integratie
int
• V. Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke
(GPMI’s)

GAS- EN ELEKTRICITEITSFONDS
•

Doel: bevorderen door 1) personeel toe te wijzen – 2) financiële maatschappelijke hulp verlenen
bij aanzuiveren rekeningen – 3) maatregelen nemen i.k.v. preventief maatschappelijk energiebeleid

•

Gefinancierd door elektriciteits- en gassector – middelen van het fonds
ds worden beheerd door de
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
REG

•

Aantal personeelsequivalenten toegekend volgens:
–
–

Het aantal rechthebbenden op verhoogde tegemoetkomen van verplichte
hte verzekeri
verzekering voor geneeskundige verzorging
trale voor Kredieten
Kr
Het aantal personen met betalingsachterstand ingeschreven bij de Centrale
aan particulieren

 Toekenning toelage uitsluitend te besteden aan een tegemoetkom
tegemoetkoming i.v.m. aanzuivering nietbetaalde rekeningen en/of maatregelen i.k.v. preventief
entief sociaal eenergiebeleid
 Toegekende bedrag voor personeelskosten in 2020 = 551.676,08 euro
2019: 51.476,78 euro - 2018: 50.086,41
41 euro - 2017:
2017 49.070,92 euro
2019: 87 dossiers - 2018: 73 dossierss - 2017: 107 dossiers
d

•

Aantal dossier schuldbemiddeling,
elin , budgetbe
budgetbegeleiding of budgetbeheer in 2020 = 75 dossiers
2019: 87 dossiers - 2018: 77 dossiers
os
- 2017:
20 89 dossiers

•

Toelage tegemoetkoming
ming aanzuivering
aanzuiver niet-betaalde rekeningen in 2020 = 1.501,36 euro
2019: 814,43 euro - 2018:
018: 1.628,78
1.628, euro - 2017: 2.028,50 euro

•

Nettobedrag = toegekende steun min teruggevorderde steun in 2020 = 6.270,02 euro voor 11
dossiers
2019: 11.597,19 euro voor 15 dossiers - 2018: 12.574,56 euro voor 18 dossiers - 2017: 11.597,19 euro voor 20
dossiers
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• Aantal dossier overgemaakt door distributiemaatschappijen
ributiemaat
in 2020 = 61 dossiers

•

Per dossier ontvangt het OCMW
(forfaitaire toelage) naar aanleiding van een
CMW een staatstoelage
st
leefloon of een tewerkstelling
stelling

•

Toelage moet integraal
al besteed worden aan verbetering van bestaande personeelsnormen
(brutoloonkosten en werkings
werkingskosten)

•

Bedrag toegekend voor personeelskosten 2020 = 7.990,61 euro
-

2019: 5.994,34 euro - 2018: 7.939,88 euro - 2017: 6.180,34 euro
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DE PERSONEELSKOST

•

Toelage richt zich tot gebruikers van het OCMW voor gelijk welke vorm van dienstverlening die
behoort tot de opdrachten van het OCMW

•

3 beleidsprioriteiten:
–

Bevorderen maatschappelijke participatie door gebruikers te laten deelnemen aan sociale, culturele
cult
en sportieve
manifestaties en aan nieuwe informatie- en communicatietechnologie

–

vidualiseerde projecten voor maatschappelijke
Organiseren collectieve modules die individuele begeleiding i.k.v. geïndividualiseerde
integratie (GPMI’s) kunnen aanvullen

–

Bestrijden kinderarmoede door volledige of gedeeltelijke financiering
dienstverlening die integratie
nciering maatschappelijke
maatsch
van kinderen van gebruikers bevorderen via deelname aan sociale pprogramma’s, onderwijsondersteuning,
psychosociale- en/of paramedische ondersteuning



Toekenning op basis van aantal leefloonbegunstigden
begunstigden in januari 2019 en aantal rechthebbenden op
ziekenfond
verhoogde financiële tussenkomst van het ziekenfonds



Subsidieerbaar totaalbedrag voor 2020: 3.722 euro => besteed bedrag van 3.933,77 euro waarvan
ppelijke participatie
partic
3.449,90 euro voor maatschappelijke
en 100,55 euro voor bestrijding kinderarmoede
-

2019: 3.754 euro toelage – 4.166,40
.166,40 euro
eu besteed bedrag => 2.244,53 euro aan maatschappelijke participatie en
1.921,87 euro aan kinderarmoedebestrijding
nderarmoedebestrij

-

2018: 4.507 euro toelage
euro besteed bedrag => 2.646,09 euro aan maatschappelijke participatie en
lage – 4.669,15
4.66
2.023,06 euro aan kinderarmoedebestrijding
derarmoe

-

2017: 4.418 euro toelage – 4.642,03 euro besteed bedrag => 2.315,53 euro aan maatschappelijke participatie en
2.326,50 euro aan kinderarmoedebestrijding
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SOCIALE EN CULTURELE PARTICIPATIE

•

Sedert 2017 dienen via het ‘Uniek Verslag’
lag’ de kosten (personeelskosten en kosten voor
begeleiding) voor begeleiding van leefloongerechtigden
voor wie een geïndividualiseerd project
eefloongerecht
voor maatschappelijke integratie (GPMI) werd opgemaakt, aangetoond te worden

•

Toegekend bedrag voor 2020:
0: 2.077,52 eeuro => personeelskosten: 7.558,18 euro – tussenkomst
aan derden: 3.612,22 euro
ro
-

2019: 5.266,56 euro toelage => 7.361,61 euro personeelskosten – 14;548,50 euro tussenkomst aan derden

-

elage => 6.915,22 euro personeelskosten – 8.463,00 euro tussenkomst aan derden
2018: 4.784,53 euro toelage

-

2017: 3.440,93 euro toelage => 3.594,32 euro personeelskosten – 5.387,50 euro tussenkomst aan derden
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GEÏNDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR
R MAATS
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

6.

OCMW-sociale zaken - huisvesting jong volwassenen
met een beperking - oproep voor erfpacht

OCMW-raad 14/12/2020 – aankoop perceel grond in dienstenzone GRUP
P Licht en Liefde – opp.
2.227m² => doel: realisatie huisvesting t.b.v. jong volwassenen met eenn beperking
be erking
Beslissing GR- en OCMW-raad werd aanvaard door vzw Blindenzorg
nzorg Licht en LLiefde => aankoop is
tot stand gekomen
Mogelijkheid om intussen te werken aan invulling van de realisatie

•

Toelichting met summiere eerste visualisatie en beschrijvi
beschrijving van hun bouwproject

•

Toelichting verstrekken omtrent voorstel van het betrekken
betr k via zakelijk recht of huur van de doelgroep en
de voorwaarden daarbij

•

Zorgconcept dat daarbij voorgesteld
eld wordt via een zorgpartner

Voorleggen van het te aanvaarden
en ontwerp van
v erfpachtovereenkomst en het voorstel van publieke
oproep op gemeentelijke website, een streekkrant
en een krant met regionale oplage, het bulletin der
str
berichten en via notariëlee bekendm
bekendmaking => termijn van 60 dagen voor indiening
Voorstel vergoeding erfpacht
beperken tot 2% op bebouwde waarde grond
cht bepe
Ingekomen kandidaturen en een voorstel voor toewijzing zal op advies VB voorgelegd worden aan
OCMW-raad voor toewijzing
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en met bekendm
Voorstel VB om hiervoor een erfpacht uit te schrijven
bekendmaking waarbij kandidaten, naast
aanvaarden ontwerp erfpachtovereenkomst, bijkomend
voorstelling doen van:
mend t.a.v. OCMW
O
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Toegevoegd agendapunt - raadslid Werner Coudyzer
- OCMW-jaarrekening 2019

Vraag welke inspanningen zullen geleverd worden om de vaststellingen en bemerkingen van het
Agentschap Binnenlands Bestuur over de gemeentelijke jaarrekening 2019 weg te werken en om
toezichtmaatregelen te voorkomen
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16.

De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 19 april 2021 om 20 uur

