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1.

Bestuur - wijziging naam van de fractie sp.a naar
'Vooruit'

Kennisname van de bevestiging
evestiging van sp.a. Jabbeke dat zij vanaf heden in de gemeenteraad, de
OCMW-raad en het BCSD van de gemeente Jabbeke deel uitmaken van de politieke fractie
‘Vooruit’.
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2.

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen jaaractieplan 2021 - advies

Zoneraad 15/2/2021
21 – voorlopige goedkeuring jaarlijkse actieplannen 2021
an de gemeen
Voorlegging aan
gemeenteraden van de gemeenten die deel uitmaken van de
Hulpverleningszone
West-Vlaanderen voor advies
szone 1 Wes
Het meerjarenplan 2020-2025 van de Hulpverleningszone wordt jaarlijks
aangepast
gepast
Het jaaractieplan
jaaractie
2021 is gebaseerd op de actualisering van het meerjarenplan
2020-2025
20-2025 van de Hulpverleningszone.
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3.

4.

Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius OV algemene vergadering - 26 mei 2021 – agenda

Agenda:
1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de
Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar
boekjaa 2020.
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting
en aan de Commissaris.
jting aan de bestuurders
best
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Wim Vandenberghe
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Carine Vandermeersch
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Algemene vergadering Fluvius – woensdag 26 mei 2021 – op d
digitale wijze

5.

Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West algemene vergadering - 21 juni 2021 – agenda

Agenda:
1. Kennisneming verslagen van Fluvius West van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 31 december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundigee besluiten en
e waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend
volge WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris van Fluvius West met betrekking
2020.
rekking tot het boekjaar
b
5. a. Desgevallend aanvaarding uitbreiding
eiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
b. Aanvaarding intrekking beheersoverdracht
Kortemark voor de nevenactiviteit openbare verlichting
eersoverdracht K
(verlichtingstoestellen, lichtbronnen
en diensten als onderdeel van ’licht als
ronnen en steunen)
steu
dienstverlening’.
6. Statutaire benoemingen.
en.
7. Statutaire mededelingen.
ingen.
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Hilde Despiegelaere
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Joël Acke
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Algemene vergadering Fluvius West – maandag 21 juni 2021 – Diksmuide
ksmuid

6.

Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO algemene vergadering - 16 juni 2021 – agenda

Agenda:
1.
Kennisneming verslagen van lmewo van de Raad van Bestuur
uur en van de commissaris over het
boekjaar 2020.
2.
Goedkeuring van de jaarrekening van lmewo afgesloten
december 2020 (balans,
oten op 31- dece
dige besluiten en waarderingsregels).
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige
3.
Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114
volgend WW.
4 en volgen
estuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
4.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders,
de commissaris van lmewo met betrekking
boekjaar 2020.
king tot het boek
5.
Desgevallend aanvaarding uitbreiding
gemeenten voor (neven)activiteiten.
ng activiteiten ge
6.
Statutaire benoemingen.
7.
Statutaire mededelingen:
7.1 Actualisering van het register
gister van de deelnemers
d
7.2 Kennisneming definitieve
ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze
nitieve ruilverhou
7.3 Definitieve creatie
Apt n.a.v. kapitaalverhoging publi-T.
atie aandelen Ap
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Joël Acke
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Wim Vandenberghe
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Algemene vergadering IMEWO – woensdag 16 juni 2021 – Lochristi

7.

Intergemeentelijke samenwerking - Farys - TMVS algemene jaarvergadering - 15 juni 2021 - agenda

Agenda:
1.
Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
eme
2.
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding
van deelnemers en de
to
overdracht van een deelnemer
3.
Verslag van de raad van bestuur over boekjaar
aar 2020
4.
Verslag van de commissaris
5.
a.Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2
2020 afgesloten per 31 december 2020
b.Goedkeuring van de voorgestelde
de winstverdeling over boekjaar 2020
6.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
commissar
7.
Aanpassing huishoudelijk reglement
glement
8.
Statutaire benoemingenn - raad van bes
bestuur
Varia en mededelingen
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Peter-Jan Hallemeersch
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Olivier Fourier
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Algemene vergadering TMVS – dinsdag 15 juni 2021 – op digitale
ale wijze

8.

Intergemeentelijke samenwerking - Zefier cvba jaarvergadering - donderdag 10 juni 2021 – agenda

Agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over
er het boekjaar
boek aar 2020;
2
2. Verslag van de commissaris-revisor
2020;
or over de jaarrekening
jaarre
3. Goedkeuring van de jaarrekening
ing 2020 (balans,
(bala resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders
en
rs en de commissaris-revisor;
commis
5. Statutaire benoemingen.
n.
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Mark Casteleyn
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Anja Bouché
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Algemene vergadering Zefier – donderdag 10 juni 2021 – op digitale wijze

Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep –
onderhoud en signalisatie van brandkranen –
raamovereenkomst
Vraag voor bevestiging om in te stappen in het voorstel van De
Watergroep betreffende inventarisatie
entarisatie en controle van het
gemeentelijk hydrantennetwerk
erk
Gemeenten zijn bevoegd
verantwoordelijk voor controle en
gd en verantw
onderhoud van hydranten
last die ermee gepaard
anten en de financiële
fi
gaat => Jabbeke heeft 1049 hydr
hydranten
Signalisatie van hydranten
gecontroleerd
erd te worden

op

het

leidingnet

dient

jaarlijks

Beproeven
dient minstens om de 2 jaar te gebeuren
oeven van hydranten
hydra
De Watergroe
Watergroep heeft recent een nieuw raamcontract afgesloten
en signalisatie van brandkranen => als vennoot van
voor onderhoud
onderh
Watergroep heeft de gemeente mogelijkheid om hierop in te
De Wate
tekenen
teken
De Watergroep neemt alle kosten m.b.t. eventueel herstel van
brandkranen op zich
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9.

•

Nazicht en onderhoud brandkranen
anen à 100%: 20
2 euro/hydrant (excl. BTW) x 1049 = 20.980,00 euro

•

Aanpassen of vervangen beschadigde identificatieplaten
à 5%: 7 euro/stuk x 52 stuks = 364,00 euro
id

•

Plaatsen nieuwe paal
al met plaat of verplaatsen en/of rechtzetten bestaande paal en aanpassen plaat à
10%: 27 euro/stuk
tuk x 105 stuks = 2.835,00 euro

•

Raming jaarlijks
onderhoud: 24.179,00 euro (excl. BTW)
ks onderhoud
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Geraamde kostprijs:

10.

ICT - informatieveiligheid - veiligheidsplan privacyverklaring

Noodzaak voor veilige persoonsgegevensbescherming is exponentieel
eel gegroeid
GDPR-verordening legde procedures en regelgevingen nog intensiever
banden
ensiever aan ba
Implementatie vergt zowel technische als organisatorische inspanningen

en

hun

verwerkers

van

Informatieveiligheidsbeleid moet conform
onform zijn aan geldende regelgeving o.a. inzake bescherming
persoonlijke levenssfeer of elektronisch
onisch handtekening.
handteke
Kennisname van:
• Een lokaal veiligheidsplan
an ‘Informatie Veiligheid’
Ve
• Een privacyverklaringg i.k.v. het algemeen
beleid op vlak van gegevensverwerking en -bescherming
algem
• Voorstel van procedure
ure voor disaster
disast recovery (DRP) en business continuity planning
• Veiligheidsverslag
lag en actieplan ‘Informatie Veiligheid 2021 voor gemeente en OCMW Jabbeke’
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Focus op 3 elementen:
• Rechten betrokkene waarvan persoonsgegevens verwerkt
rwerkt worden
word
• Manier waarop omgegaan wordt met een gegevensprobleem
vensproble
• Contractuele overeenkomsten met verwerkingsverantwoordelijken
rwerkingsveran
persoonsgegevens

11.

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

GR 14/12/2020 – bekrachtiging besluit schepencollege om voor lokale
ale bronopspor
bronopsporing en
contactonderzoek optie 1 (sensibilisering, preventie, bronopsporing, analyse
se van clusters, quarantainecoaching en
bijzondere aandacht voor kwetsbare personen en groepen) te weerhouden
en en akkoord met het mandaat aan
de gemeente Zedelgem om de rol van trekkende gemeentee op te neme
nemen
Forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners
gemeente: 0,125 euro per inwoner
rs van de gemee
ovember 2020 en 31 maart 2021
en per maand voor max. 5 maanden nl. tussen 01 november

Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zor
Zorg en Gezondheid voor lokale contract- en
bronopsporing ter bestrijding vann COVID-19 kan
ka verlengd worden t.e.m. 30/6/2021 => beslissing
Vlaamse Regering om subsidiëring
ng voor lokale
loka besturen te verlengen
Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan de
d samenwerkingsovereenkomst; voorwaarden en werkwijze
blijven onveranderd
Gemeenten krijgen
forfaitaire subsidie van 0,125 euro/inwoner/maand voor een periode
en eenzelfde fo
van 1 april 2021 tot en met 330 juni 2021
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GR 1/2/2021 - kennisname collegebeslissing dd.. 11/01/2021 w
waarbij goedkeuring is gegeven om alle
oring reeds doo
dossierstukken i.k.v. contact- en bronopsporing
door te sturen naar de penhoudende
gemeente Zedelgem, met het oog op tijdige
ige indiening bij het Agentschap Zorg & Gezondheid.

12.

Patrimonium – ambachtelijke verkaveling - Parkweg –
verkoopovereenkomst

rocedure voor
v
GR 4/11/2019 – regeling verkoopprocedure
verkoop resterende percelen RUP
Bedrijventerrein Stationsstraat
voorwaarde voor
vo resterend terrein
GR 9/9/2020 – uitbreiden verkoopvoorwaarde
GR 21/12/2020 – beslissing tot aankoop site Civiele Bescherming langs de Parkweg
re afhandeling 2e verkoopprocedure nadat site Civiele Bescherming in
SC 22/2/2021 – verdere
eente Jabbeke => kandidaat koper staat als 1e op de lijst = weinig debat dat
eigendom is van gemeente
het lot aan dit bedrijf
rijf wordt toebedeeld
toeb
Globale verkoopprijs:
163.790 euro => opp. 1489m²
pprijs: 163.79
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Verkoopovereenkomst voor lot 1 van de gemeentelijk
entelijk ambach
ambachtelijke verkaveling Parkweg
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13.

Patrimonium - Vloethemveld - organisatie
onthaalpunt Os en Ezel - langlopende
huurovereenkomst - ontwerp aanleg

Voor recreatieve ontwikkeling site Vloethemveld en samenwerking
ng met Vlaam
Vlaamse overheid en gemeente
eente Jabbeke
Zedelgem wordt gestreefd naar realisatie onthaalpunt in gemeente
Gekozen om via gemeentelijke RUP het onthaalpunt te voorzien
oorzien tegen bestaande reca-infrastructuur
en kruispunt Os en Ezel

Voor realisatie van dit onthaalpunt wordt gerekend op de inspanning van de gemeente => geen
onteigeningsplan – wel poging om onthaalpunt
haalpunt in der minne te realiseren via langlopende
huurovereenkomst voor 27 jaar = geen bereidheid van eigenaars voor verwerving of zakelijk recht in
der minne
Poging om beroep te doen op tussenkoms
tussenkomst provincie i.k.v. uitbouw toeristische infrastructuur
Voorleggen dossier van
voor afsluiting langlopende huurovereenkomst en
n gevoerde onderhandeling
ond
ontwerp van kosten voor
basisuitrusting
oor basisuitr
Prijs huurovereenkomst:
nkomst: 2.000 euro op basis van berekening billijke vergoeding voor geschatte waard
in hoofde van eigenaars
genaars => huurovereenkomst opschortend te verbinden aan realisatie basisuitrusting
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Vlaamse overheid heeft reeds aantal verwervingen gedaan waa
waarbij dit onthaalpunt verbonden zal zijn
mein Vloethemv
met recreatieve infrastructuur rond natuurdomein
Vloethemveld

Voor realisatie werd beroep gedaan op een landschapsarchitect
n gemeente Z
Domein Vloethemveld is historisch georiënteerd aan de zijde van
Zedelgem => belangrijke
onthaalinfrastructuur werd daar reeds gerealiseerd
i.k landschapsplan en
Belangrijk gedeelte van Vloethemveld ligt op grondgebiedd Jabbeke => i.k.v.
ontwikkelingsdenken rond Vloethemveld gebeurt een belangrijke toe
toevoeging voor de recreant

Ambitie om onthaalpunt behoorlijk uit tee rusten voor eventuele bezoeker – ook voor mountainbiker,
recreant in groep en als vertrekpunt voor de m
mennensport
=> poging om hiervoor een ruimte van +
nnen
6000m² in te richten
infrastructuu 83.218 euro, excl. BTW = voorzien in nodige toegang
Geraamde kostprijs aanleg basisinfrastructuur:
en aanleg wegenis en parkeerplaatsen
erplaatsen
bsidieaanvraag w
Dossier werd voor subsidieaanvraag
weerhouden i.k.v. ‘Reglement op Toeristische Impulsen’ –
Recreatieve hotspots van Westtoe
Westtoer – provincie West-Vlaanderen => subsidie van 50% met max.
oor verdere rec
25.000 euro – voor
recreatieve uitbouw van dit onthaalpunt (onthaalborden, sanitair, schuilhuisje
en onthaalpunt fietsers,
drinkwatercvoorziening, picknick, …)
etsers, drinkw
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ur aanwezig en kan ook moeilijk gerealiseerd
Voor het ganse domein is weinig reca-infrastructuur
worden binnen de bestaande ruimtelijke planningscontext
ingscontext

Gemeenteraad 19 april 2021

Gemeenteraad 19 april 2021

Gemeenteraad 19 april 2021

Gemeenteraad 19 april 2021

Patrimonium - centrum De Schelpe Snellegem uitbreiding met kinderopvang - verrekening voor
omgevingsaanleg

Uitbreiding kinderopvang Snellegem – initieel budget:
udg 203.531,70 euro (incl. BTW) – gunning via
openbare procedure
In oorspronkelijke opdracht werd omgevi
omgevingsaanleg niet opgenomen => aanvullend ontwerp
verrekenings
opgemaakt door architect - verrekeningsvoorstel
van zittende aannemer = 45.212,81 euro (excl.
BTW)
n bedraagt me
Bedrag meerkosten
meer dan 10% oorspronkelijk aannemingsbudget = voorlegging aan
GR
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14.

Gemeenteraad 19 april 2021

Vrijetijd – sport - jaarlijkse onderhoudsbeurt
sportvelden 2021 - ontwerp
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Geraamde kostprijs:
ijs: 19.807,70 eu
euro (incl. BTW)

Gunning bij wijzee van onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking vooraf
onde
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15.

Gemeenteraad 19 april 2021

Voetbalvelden Varsenare

Gemeenteraad 19 april 2021

Krachtbal Varsenare
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Voetbal Jabbeke
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Duiveltjesveld Jabbeke
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Krachtbal Jabbeke
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Krachtbal Snellegem
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Voetbal Zerkegem
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Duiveltjesterrein Zerkegem

Openbare werken - Spanjaardstraat – her aanleg
straatgedeelte - riolering - principebeslissing

Herhaalde problemen met riolering in eerste
erste gedee
gedeelte Spanjaardstraat => aanleiding om initiatief
te nemen voor her aanleg Spanjaardstraat
huisnr. 2 en 18
aat tussen huisn
Spanjaardstraat = verbindingsweg tussen
ussen dorp en Expressweg – her aangelegd in jaren ‘60

EM

Voor aspect riolering bestaat Spanjaardstraat
anjaardstraa uit 2 delen naar collectorpunt aan huisnr. 18 => dit
straatgedeelte is destijds nog
met gescheiden rioleringssysteem
og niet her aangelegd
aa
Straatgedeelte heeft lengte
engte van + 1150 m en heeft 20 aangelande woningen
Voorlegging van
n ontwerp vvan lastenboek voor aanstelling ontwerper voor heraanleg
Spanjaardstraat tussen Cathi
Cathilleweg en huisnr. 18
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16.
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17.

Openbare werken - verkeersveiligheid
schoolomgeving - signalisatie - werken aanleg van
gekleurd wegdek - ontwerp

Voorstel om in het kader van prioritair veiligheidsbeleid
eleid in de sch
schoolomgeving ‘Gekleurd wegdek
en
oversteekplaatsen schoolomgevingen’ aan te brengen

Gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekend
bekendmaking vooraf
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Geraamde kostprijs: 18.000 euro (incl. BTW)
W)

Zebrapad aan schooluitgang
tgan
Varsenareweg Jabbeke

Zebrapad aan schooluitgang
Cathilleweg Stalhille

Zebrapad aan schooluitgang
uitgan
Westernieuwweg Varsenare

Zebrapad schooluitgang
Schoolstraat Varsenare

Zebrapad aan schooluitgang
Mosselstraat Zerkegem

Gemeenteraad 19 april 2021

Zebrapad aan schooluitgang
Kapellestraat Jabbeke

18.

Openbare werken - Oude Dorpsweg - herinrichting
tussen rotonde en Ter Hauwe - ontwerp

Ontwerp voorziet in:
nt met de Joorisstraat
Jooriss
• volledige her aanleg van het kruispunt
• beperkte wegversmalling naar een
en rijwegbreedte
rijwegbreedt van 5 meter waarbij de fietser aan beide zijden
me wegneembare uitrusting ten behoeve van de jaarlijkse
achter de wegversmalling kan doorrijden met
wielerwedstrijd
Voorstel kreeg gunstig advies van gem
gemeenteraadscommissie verkeer
Geraamde kostprijs:
js: 38.313 euro (incl. BTW)
Gunning via onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking
erhandelings
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Vraag voor verkeersvertragende maatregelen in gedeelte
deelte Oude
Oud Dorpsweg tussen rondpunt en Ter
Hauwe

Gemeenteraad 19 april 2021

N
T

EE

EM

G

Gemeenteraad 19 april 2021

AD

Gemeenteraad 19 april 2021

19.

Mobiliteit - verkeersveiligheid - schoolomgeving
Kapellestraat – uitvoeren proefopstelling

•

eenrichtingsverkeer in de Kapellestraat
raat en dit vanaf
vana Gistelsteenweg in de richting van het dorp

•

Indelen rijweg met aan westzijdee een tweerich
tweerichtingsfietspad t.b.v. schoolomgeving

Schoolomgeving thans voorzien als zone-30 met as-verschuiving, verkeersdrempels en aanduiding
fietsstraat
SC 29/3/2021 – beslissing
ssing om in tte gaan op het verzoek => geplande werken voor her aanleg
Dorpsstraat zijn ook
aanleiding daartoe = wegonderbreking in Kapellestraat t.h.v. kerk
ok gepaste aan
Nodige verkeerstellingen
worden uitgevoerd
tellingen wo
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Vraag van directie en oudercomité VBS De Klimtoren om i.k.v. verkeersveiligheid een
proefopstelling uit te voeren met:

Intussen ontving bestuur kennisgeving
ng van een nieuw
nieu subsidiereglement voor veilige schoolroutes
op gemeentewegen
Dossier werd voorgelegd aann gemeenteraadscommissie
verkeer op 14 april 2021
gemeenteraad
Vraag voor goedkeuring
– via onderhandelingsprocedure – voor opmaken
ng voor opdracht
opd
deelmobiliteitsstudie voor kern Jab
Jabbeke => in bijzonder rond nieuwe regeling met mogelijkheid
voor subsidiëring voor schoolrou
schoolroutes
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Voorstel om voor het geheel van de mobiliteit
it voor de deelkern
dee
Jabbeke – naar voorbeeld van
lopende studie voor kern Varsenare – een studie
voeren => in het bijzonder rond onderdeel
tudie uit te vo
infrastructuur voor trage weggebruikers
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Voorstel opmaak deelmobiliteitsplan
eitsplan met aandacht
aa
voor de schoolroutes voor fietsers en zwakke
weggebruikers

20.

Milieubeleid - zwerfvuil - plan van aanpak

Vermoedelijk is Jabbeke hierop geen uitzondering =
=> passend gemeentelijk beleidsinitiatief moet
hiervoor genomen worden
Voorlegging beleidsnota ‘Zwerfvuil’
bestaande initiatieven en nieuw initiatief rond
fvuil’ = oplijsting
oplijs
‘Mooimakers’
Mooimakers = Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en VVSG
 OVAM: verantwoordelijk
materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen
delijk voor afvalstoffen-,
afva
 Fost Plus: verantwoordelijk
ntwoordelijk voor inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België
 Lokale overheden:
verantwoordelijk voor openbare netheid => zijn verenigd in Vereniging van Vlaamse
eden: verantwo
Steden en Gemeenten
meenten (VVSG)
(
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Rapport ‘Huishoudelijke Afvalstoffen’ van OVAM
AM blijkt dat d
de Vlaming goed omgaat met restafval
maar dat er meer zwerfvuil zou zijn => stijging
ging van 14% voor
vo 2017-2019

Beleidsnota:

•Bijkomende inzet:
o Gemeentelijke communicatie => kan overwogen
verwogen worden om beroep te doen op een gespecialiseerd
communicatiebureau
o Gemeentelijke initiatieven
9 Initiatief ‘Hou jij ook je stoep
ep proper?”
9 Ondersteunen en versterken
erken initiatief ‘Mooimakers’
‘
9 Beheer wegbermenn door verenigin
verenigingen uitbreiden => eventueel naar pleinen en bepaalde
buurten => subsidiëring
ondersteuning verfijnen
sidiëring en ond
9 ‘Operatie Proper’
beloningssysteem om scholen, groepen en verenigingen te ondersteunen en
oper’ = belonings
zwerfvuil duurzaam
uurzaam aan te
t pakken
9 Verder jaarlijks organiseren
van een WCU-day op zaterdagnamiddag
organis
9 Handhaving
sluitstuk van het geheel van gemeentelijke acties
having = sluit
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•Reeds bestaande acties ter voorkoming van zwerfvuil:
o Jabbeke ondersteunt een15-tal vrijwilligers ‘Mooimakers’ die in hun
opruimen
un vrije tijd zwerfvuil
z
o Jaarlijkse organisatie van de ‘WorldCleanUpDay’ = zwerfvuilacties
ties om en rond
ron het VC Jabbeke
o Adopteren van wegbermen door verenigingen => 2x per jaar ‘kuisen
‘kuisen’ van 43 km wegbermen = 10
ct./m
o Zoeken naar identificatie in gevonden zwerfvuil => boetes van 250 euro
o Werkgroep vanuit de milieuraad die werk maaktt rond bewustmaking
bewustma
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Mooimakers = nieuw initiatief:
 hernieuwde communicatie en oproep naar de burger
 Werken aan een gemeentelijk aanspreekpunt ‘Mooimakers’
 Zorgen voor alle mogelijke ondersteuning en coördinatie

21.

Ruimtelijke planning - mobiliteit - omgevingsaanleg
buurt kerk Varsenare - hoppinpunt - ontwerp
aanstelling ontwerper

itgewerkt => noodzakelijke gemeentelijke initatief voor
Voorbereidend beleidsstandpunt uitgewerkt
inrichting van voorgestelde hoppinpunten
Varsenare en Dorpsstraat/Cools Jabbeke
punten kern Va
iseren met bbeperkte aanpassing aan bestaande infrastructuur = 2
Kern Jabbeke => inrichting realiseren
parkeerplaatsen voor elektrische
che deelwagens en integreren van 10 fietsen binnen bestaande fietshalte
Kern Varsenare => aangewezen
om nu reeds, na verwering Schaekhof, een landschapsplan op te
angewezen o
maken voor de ganse
begraafplaats, parking en hoppinpunten
nse buurt van Schaekhof,
S
Voorlegging van ontwerp voo
voor aanstelling landschapsarchitect
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Voorbereidende studie van de vervoerregio => vraag
raag aan gemeente
ge
om een standpunt m.b.t. de
zgn. ‘hoppinpunten’ en de deelmobiliteit die moet uit
uitgewerkt worden (2 e-deelauto’s – 10
deelfietsen)
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Hoppinpunten kern Jabbeke – t.h.v. Cools
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Hoppinpunten kern Varsenare
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Toegevoegd agendapunt – raadslid Olivier Fourier jeugdraad

Vraag hoe het komt dat de jeugdraad
raad niet tot nauwelijks
n
meer samenkomt. Of, indien ze wel samenkomt,
erd worden?
waarom deze niet gepubliceerd
Vraag wat er gebeurt met de jaarlijkse
jaarlijk subsidie van 745 euro die de jeugdraad krijgt. Waar wordt dit
esteed en waar werd dit in het coronajaar 2020 aan besteed?
hoofdzakelijk aan besteed
Vraag wat de toekomstvisie
komstvisie is op
o de jeugdraad
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22.

Toegevoegd agendapunt – raadslid Peter-Jan
Hallemeersch - Ruimtelijke ordening

Vraag of de site in de Stationsstraat nog
og in het kerngebied
kernge
van Jabbeke gelegen is
Zal het bestuur de omgevingsvraagg goedkeuren en zo ja onder welke voorwaarden?
Schept het bestuur hier eventueel
door hoogbouw en verregaande betonnering toe te laten
ventueel geen precedent
pre
waar voordien enkel eenn woonhuis met
me grote tuin aanwezig was?
Welke visie heeft het bestuur in het
h kader van zijn vergunningenbeleid voor de rest van deze legislatuur
wat betreft dergelijke
langs hoofdwegen in de gemeente?
ijke omgevingsaanvragen
omgeving
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23.

Toegevoegd agendapunt – raadslid Geert Orbie Infovergadering 30 maart 2021 in verband met
‘Wegenwerken-Vernieuwing Dorpsstraat’

1) Hoe komt het dat niet alle inwoners
nwoners of omw
omwonenden van de Dorpsstraat een uitnodiging hebben
gekregen?
2) Hoe komt het dat de gemeenteraadsl
gemeenteraadsleden niet op de hoogte zijn gebracht van dit overleg? Zelfs niet
rkeerscommiss
de leden van de verkeerscommissie.
3) Hoe komt hett dat er geen aantwoord gegeven werd op vragen van omwonenden in verband met de
er van aanpalende
aanpal
verkeershinder
straten tijdens de werken?
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24.

Toegevoegd agendapunt – raadslid Marleen Vanden
Broucke - inwinnen van advies van de vzw Regionaal
Landschap Houtland bij kappingen van bomenrijen en
dreven en kappingen in landschappelijk waardevol
gebied

Voorstel dat bij kappingen
pingen van bomenrijen
bo
en dreven, en kappingen in een landschappelijk waardevol
gebied een beroepp wordt gedaan op de expertise van de specialisten van de vzw Regionaal Landschap
Houtland.
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25.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Han Vermaut SportKompas kan onze kinderen de weg wijzen naar
hun sport

Vraag goedkeuring aan gemeenteraad:
d:
•

Voorstel dat de gemeente dezee opportuniteit met beide handen aangrijpt en het voortouw neemt om
de jeugd op weg te zettenn richting sport.

•

ert de basisscholen
basisscho en gaat na welke basisscholen willen deelnemen.
De gemeente informeert

•

ft in voor de deelnemende
d
De gemeente schijft
basisscholen voor het schooljaar 2021-22 en drie extra
jaren.

•

De gemeentee staat in voor het inschrijvingsgeld.
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26.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Han Vermaut Beleidsplan 2020-2025: Rapportering ‘Voor een veilig
Jabbeke’

Verwijzing naar:
•

rapportering omtrent aard en omvang
camera’s, noodzaak en aanwending, veiligheidsgaranties
vang van de ca
en raadpleging waarbij elk verzoek
rzoek tot inzage
inza formeel dient neergelegd te worden en elke inzage
gemotiveerd dient toegestaan
aan te worden.

•

rapportering omtrent permanent ov
overleg met belangrijkste stakeholders op het werkveld, omtrent
actiepunten en concrete
voor het komende jaar, omtrent ondernomen acties en
ncrete doelstellingen
doelste
verderzetting van
an noodzakelijke projecten hiervoor

Vraag dat beide rapporteringen
apporteringen aan de gemeenteraad voorgelegd worden
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27.

OCMW-raad
19 april 2021

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 8 maart 2021
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W

http://www.jabbeke.be/bestanden/GR20210308.mp4
8.mp4
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20210308OCMW.pdf
20210308OC

Sociale dienst - inspectie 21/01/2021 (RMI) neerlegging rapport

Controle van de sociale dossier m.b.t.
t. het recht o
op maatschappelijke integratie (RMI)
Inspectieverslag bestaat uit drie delen
delen:
1

inspec resultaten inspecties en aanbevelingen
Algemene analyse overr verloop inspectie,

2

eerde materie met verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over gevolgde
Bijlage per gecontroleerde
procedure

3

Controletabellen per begunstigde
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2.

Sociale dienst - gele doos met medische gegevens aanbod voor 80+

‘Gele doo
doos’ => doos voor belangrijke medische
informatie voor hulpdiensten =>
en andere
a
wordt
or bewaard in de koelkast
Door een sticker die bevestigd wordt aan de
binnenkant van de voordeur weten hulpverleners
dat er een gele doos in de koelkast is => zo kan
gepaste hulp geboden worden in noodsituaties
VB 22/03/2021 – beslissing om gelijkaardig
initiatief te nemen waarbij elk huishouden waar
een 80+ deel uitmaakt een gratis doos te
bezorgen =>prijsvraag is thans in voorbereiding
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3.

4.

Sociale dienst - POD MI - subsidies COVID-19 Herziening Algemeen reglement dienstverlening
"Tegemoetkoming in kosten psychosociale
hulpverlening t.g.v. Covid-19"

Toekenning toelage COVID-19 aan OCMW Jabbeke door
or federale overheid
o
t.b.v. 27.319 euro
Toelageperiode loopt van 1 april 2020 tot 31 december
mber 2021

Er werd ingezet op 3 acties:
• Aankoop laptops
• Aankoop corona-gerelateerde hygiënepakketten
epakketten
• Financiële tussenkomst voor psychosociale
hulpverlening => financiële tussenkomst en reglement werden
ychosociale hulp
goedgekeurd door VB en OCMW-raad
ad op 14/12/2020
14/12/2

Aanvragen psychosociale hulp blijft voor
voorlopig beperkt => slecht de helft van de aanvragen voldoet aan
opgelegde voorwaarden
Bijkomend budget voor dit specifiek doel t.b.v. 2.376 euro toegekend aan OCMW Jabbeke =>
toelageperiode: 1 december 2020 tot en met 31 december 2021
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Er werd reeds een totaal bedrag van 16.842,63 euro uitgegeven
=> saldo: 10.476,37 euro
uit e

Voorstel voor herziening algemeen regle
reglement ‘Dienstverlening tegemoetkoming in kosten
ng t.g.v.
t. .v. COVID-19’
C
psychosociale hulpverlening
Herziening betreft wijziging bbedrag
financiële tussenkomst = volledig bedrag remgeld dat de aanvrager
d
verschuldigd is
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Bijkomend budget dient om OCMW’s aan te moedig
moedigen nieuwe acties te ontwikkelen of bestaande
ge
projecten te versterken op vlak van geestelijke gezondheid,
psychologisch welzijn en pedagogische
begeleiding en om te zorgen dat preventieve gezondheidsmaatregelen
gekend, begrepen en aanvaard
ge
worden door iedereen

De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 17 mei 2021 om 20 uur

