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Gemeenteraad 17 mei 2021

Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad.

N

1.

2.

Intergemeentelijke samenwerking - WVI - algemene
vergadering - 16 juni 2021 - agenda

Agenda:
1. goedkeuring verslag van de buitengewonee algemene vergadering
dd. 16-12-2020
verg
2. verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
rverslag)
3. verslag van de commissaris
4. jaarrekeningen 2020
5. kwijting aan de bestuurders en de commissaris
commiss
6. mededelingen
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Ilse Vandenbroucke
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Peter-Jan Hallemeersch
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Algemene vergadering WVI – woensdag 16 juni 2021
021 – op digitale
digita wijze

3.

Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - algemene
vergadering - 23 juni 2021 - agenda

Agenda:
1. Samenstelling van het bureau
a
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene ver
vergadering
– goedkeuring
3. Verslag van de commissaris-revisor – kennisname
4. Goedkeuren jaarrekening 2020, werkingsbijdragen
werkingsbijdrage deelnemers en voorstel van resultaatverwerking
volgens de artikelen 52 en 52biss van de statuten
statut
5. Kwijting aan bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor
saris-reviso
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Wim Vandenberghe
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Joël Acke
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Algemene vergadering IVBO – woensdag 23 juni 2021
21 – Brugge

4.

Intergemeentelijke samenwerking - TMVW algemene jaarvergadering - 18 juni 2021 - agenda

Agenda:
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
20
4. Verslagen van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar
ekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening
aarrekeni over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december
2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen
Varia en mededelingen.
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Hilde Despiegelaere
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ilse Vandenbroucke
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Algemene vergadering TMVW – vrijdag 18 juni 2021 – Brugge

5.

Woonbeleid - Woonpunt - Energiehuis samenwerkingsovereenkomst

Subsidie Vlaamse regering ter ondersteuning van projecten van
an lokaal wo
woonbeleid => bij voorkeur
sam
via intergemeentelijke samenwerking én met het afsluitenn van een samenwerkingsovereenkomst
met het energiehuis als verplichte activiteit
GR 08/11/2010 – samenwerking en aanstelling van WVI tot Lok
Lokale Entiteit voor het FRGE Fonds
(Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost)

Woonpunt engageert zich om in dee gemeente het centrale infoloket voor burgers met woonen/of energievragen via wekelijkse
permanentie te voorzien => eerstelijnsondersteuning voor
se permane
energievragen
Energiehuis WVI => tweedelij
tweedelijnsbijstand
energiebesparende investeringen
vesteringen

door

aanbod

aan

renovatiebegeleiding

bij

Energiehuis en Woonpunt
on unt = lokale strijd om woonkwaliteit te verhogen en energiefactuur te
verlagen => streven naar maximale
inbedding van procedures voor wederzijdse doorverwijzing
ma
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te Jabbeke to
GR 12/06/2017 – toetreding van gemeente
tot interlokale vereniging Woonpunt vanaf
01/02/2019

6.

Sociale zaken - reglement inzake het toekennen van
een subsidie aan verenigingen voor activiteiten
gericht op personen met een beperking

Doel subsidie:
• Verenigingen die activiteiten voor personen met een beperking
organiseren, financieel tegemoet te
be
komen voor extra inspanningen die ze leveren
veren
• Vereniging stimuleren om activiteiten gericht op personen
met een beperking te organiseren
perso
Toekenning subsidie:
• Forfaitaire basistoelage van 50 euro
uro
• Tussenkomst in de kosten (max. 300 euro):
eur
– Tussenkomst van 50% in de huurkosten voor afhuring van niet-gemeentelijke locaties op het
grondgebied van Jabbeke => maximale
subsidie huurtussenkomst: 200 euro
ma
– Verdere subsidiëring
van activiteiten via puntensysteem
iëring voor de organisatie
o
Deze subsidie is aanvullend
vullend een kan samenlopen met andere gemeentelijke subsidieregelingen
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8 april 2021 – akkoord van de Raad voor Toegankelijkheid
jkheid met hhet voorliggende ontwerp van
reglement

7.

Sociale zaken - mobiliteit - charter ‘Masterplan
toegankelijke haltes’

Doelstelling van het Masterplan toegankelijkheid:
•
50% van haltes kernnet en aanvullend net zijn
toegankelijk
tegen 2030
jn toe
ank
o
bestaande haltes zijn minimaal toegankelijk
mits assistentie
oegankelijk m
onieuw (her)aangelegde haltes zijn autonoom toegankelijk voor personen met een motorische
beperkingg en voor blinden
blinde en slechtzienden.
•
100% van haltes in een mobipunt zij
zijn tegen 2030 autonoom toegankelijk voor
personen met een motorische
en voor blinden en slechtzienden => nieuwe
sche beperking
beperk
haltes worden meteen toegankelijk aa
aangelegd
Met dit charter onderschrijft
de noodzaak van een inclusieve mobiliteit = Universal
hrijft de gemeente
gem
Design – dus op maat van iedereen
Charter ‘Masterplan toegankelijke
toegankelij haltes’ benadrukt potentieel en voordelen van Universal Design
van publiek domein => ieder
iedereen kan comfortabel, veilig en duurzaam mobiel zijn
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Erkenning om gelijke kansen te geven aan elke inwoner enn bezoeker voor
vo toegankelijkheid van de
haltes voor openbaar vervoer en toegankelijkheid publiek
domein
ek dome

Ondersteuning Vlaanderen:
•

Subsidie voor plaatsing aanrijdbare boordstenen en tactielee geleidingen die haltes autonoom
toegankelijk maakt voor personen met motorische en visuele beperkingen

•

Coaching traject ‘Masterplan toegankelijke haltes’ =>
> ondersteuning
ondersteuni aan 30 gemeenten/jaar bij
opmaak actieplan voor 2021-2025 – aanreiken kennis
nis en inspiratie via lerend netwerk

•

Tweejaarlijkse prijs ‘Meer Mobiele Gemeente’

Categorie gemeente/stad < 20.000 inwoners
o Publieksprijs “Meer Mobiele gemeente”
nte” (PR) ࣵ Cat

Gemeente engageert zich:
h:
•

Doelstelling masterplan te realiseren

•

Toegankelijkheidstoets
oets uit te voeren
voe bij elke investering in het openbaar domein

•

Communicatie overr dit initia
initiatief met inwoners te verzorgen via gemeentelijke kanalen
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o 50.000 euro projectsubsidie voor de winnaars
naars award “ Meer
M Mobiele gemeente”
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8.

Sociaal woonbeleid - samenwerking Woondienst Jogi toewijsreglement - aanpassing ten behoeve van de
lokale binding

Toewijzing sociale huurwoningen gebeurt volgens regels vastgelegd in Vlaamse
mse regl
reglementering =>
2 toewijzingssystemen
• Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en sociale huisvestingsmaatschappijen
gebruiken
estingsmaa
eerste toewijzingssysteem
• Erkende sociale verhuurkantoren maken gebruik van 2e toewijzingssysteem
ewijzingssysteem
• OCMW, gemeente en Vlaams Woningfonds hebben keuze
ze tussen beide

et rationele be
bezetting, aantal verplichte voorrangsregels,
2e toewijzingssysteem houdt rekening met
gorde van in
puntensysteem en chronologische volgorde
inschrijvingen => verhuurder kan extra punten
toekennen op basis van lokale bindingg (als optione
optioneel gewogen prioriteit)
ndienst JOGI
JOG kan max. 6 punten krijgen voor lokale binding =>
Kandidaat-huurder bij SVK Woondienst
deze punten worden nu toegekend
ongeacht de duur van het wonen in de gemeente
ekend ongeach
kheid om lokale
lo
Gemeente heeft mogelijkheid
accenten te leggen in eigen toewijzingsreglement zoals
lokale binding
Voorstel: verstrenging
ng lokale binding => voorgang voor kandidaat-huurders die op de dag van
toewijzing minstens 1 jaar in de gemeente wonen
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Doordat toewijzing gebeurt via sociaal verhuurkantoor
rhuurkantoor Woondienst JOGI wordt 2e
toewijzingssysteem gebruikt

Handhaving - veiligheid - GAS-reglement - herneming
na zonaal verzoek

GR 1/2/2021 – goedkeuring algemeen GAS-reglement voor
protocolakkoord met procureur
Konings van West-Vlaanderen
eur des Konin

politiezone

Kouter

en

Bedoeling om GAS-reglement
te maken voor rechtspersonen => rechtspersonen
ment ook toepasbaar
t
werden niet uitdrukkelijk
elijk vermeld in tekst van artikel 1
Voorstel om in artikel
uitdrukkelijk te vermelden dat bemiddeling door een bemiddelaar pas
kel 64 uit
mogelijk is indien hiervoor
wordt gegeven van de sanctionerend ambtenaar
rvoor opdracht
o
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9.

10.

Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning
straatnaam voor verkaveling Oude Dorpsweg 106-108
(Varsenare) - definitieve vaststelling

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

en
14

it op de Oude Dorpsweg => enkel lokaal
Verkaveling bestaat uit een doodlopende straat die aansluit
bestemmingsverkeer mogelijk
geving en advie
SC 26/10/2020 – opstarten procedure straatnaamgeving
advies inwinnen bij cultuurraad
27/1/2021 – advies cultuurraad

‘Westdorp’ – historische toponiem
m ‘Westdorpe’
‘Westdorpe = buurtschap dat zich vroeger situeerde ten
senare => een deel van het projectgebied van de verkaveling
zuidwesten van de kerk van Varsenare
hoorde bij deze wijk
GR 8/03/2021 – principiële
vaststelling straatnaam
le vaststelli
Openbaar onderzoek
=> geen opmerkingen of bezwaren – geen
ek van 29/3/2021-27/4/2021
29/3/
schriftelijk advies van
cultuurraad
n cultuurr
Definitief besluit GR tot vaststellen straatnaam
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SC 15/2/2021 – voorstellen straatnaam ‘Westdorp’ aan GR

Gemeenteraad 17 mei 2021

Westdorp
p

11.

Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning
straatnaam voor verkaveling hoek Windmolenstraat
en Monnikenveld (Jabbeke) - definitieve vaststelling

GR 6/7/2020 – vaststellen stratentracé en instemmen wegenis-,
enis-, rioleringsr
en
oject met 18
1 woonentiteiten –
infrastructuurwerken van de verkaveling Monnikenveld => woonproject
halfopen bebouwing
Verkaveling bestaat uit een doodlopende straat die aansluitt op het Mon
Monnikenveld => enkel lokaal
bestemmingsverkeer mogelijk
eving en advies inwinnen bij cultuurraad
SC 26/10/2020 – opstarten procedure straatnaamgeving
27/1/2021 – advies cultuurraad

‘Van Haveskerckestraat’ – eerbetoon
adellijke familie die gedurende meer dan 200 jaar een
n aan de adelli
belangrijke rol gespeeld heeft te Jabbeke
daarbuiten
bbeke en ver d
Eerst principiële vaststelling straatnaam – daarna openbaar onderzoek – dan formeel advies van
cultuurraad – als laatste definitief
efinitief bbesluit GR tot vaststellen straatnaam
GR 8/03/2021 – principiële
straatnaam
cipiële vaststelling
vastste
Openbaar onderzoek
ek van 229/3/2021-27/4/2021 => geen opmerkingen of bezwaren – geen
schriftelijk advies van cultuu
cultuurraad
Definitief besluit GR tot vaststellen straatnaam
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an Haveskerckestraat
Hav
’ aan GR
SC 15/2/2021 – voorstellen straatnaam ‘Van
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Van Haveskerckestraat

12.

Ruimtelijke planning - woonbeleid - verkaveling
Varsenare-Noord - tweede verkoopprocedure

GR 4/11/2019 – goedkeuring start verkoopprocedure VK1 Varsenare-Noord
ord => 6 van de
d 30 loten
verkocht

Voorstellen opstarten 2e procedure:
• Prijs behouden (250 euro = +100 euro beneden marktprijs)
ktprijs)
• Versoepelen voorranggevende band met gemeente
ente Jabbeke van
v 3 jaar op 10 jaar verblijf of
werken in gemeente naar 2 jaar
• Versoepelen inkomensvereisten => beogen om middenk
middenklasse inkomens in aanmerking te laten
komen = verhoging eerdere inkomensmarges
marges met 25%
• Meer uitgebreide publiciteit voeren
• Niet bezitten van een andere woning
ning
Kandidaten worden dan toegelatenn volgens sterk
ste te objectiveren voorrangscriteria:
• Eerst: invaliditeit, onteigening,
ing, onbewoonbaarverklaring
onbewoon
• Dan: gezinnen volgens kinderlast en leeftijd
gezinshoofd
le
• Dan: alleenstaanden volgens
leeftijd
olgens leeft
Na afronding aanvaardingsprocedure
gebeurt toewijzing bij loting
rdingsproced
Kandidatuurstelling met afsluitingsdatum
op 31/8/2021
afslu
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Beperkt succes eventueel te wijten aan kandidatenlijst die lange tijd
beperkte
jd was opgebouwd,
op
kavelin en prijs
publicatie, strenge vereisten bij verkoopsvoorwaarde, aard verkaveling
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Vrijetijd - Sporten in eigen buurt - aankoop
crossfittoestellen

CrossFit = multifunctionele buitengym:
m:
• Gewicht verliezen
• Gezondheid verbeteren
• Sportprestaties naar hogerr niveau tillen
Voorstel om 2 kleine CrossFit-installaties
te voorzien: 1 aan VC Jabbeke en 1 aan SPC Varsenare
ossFit-instal
Geraamde kostprijs:: 20.000 euro
Gunning na onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking vooraf
ndelings
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13.
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Vrijetijdscentrum Jabbeke
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SPC Varsenare

14.

Vrije tijd - aanleg skateparken Jabbeke en Varsenare ontwerp

ansluiten bij de huidige vrijetijdsinfrastructuur in de
Voorkeur om skateparken te laten aansluiten
hoofdkernen, nl.VC Jabbeke en SPC Varsenare
inbedding in parkgebeuren
rsenare = bredere
bre
Aanleg skatepark Varsenare wordt geïntegreerd met omgevingsaanleg en verbouwing SPC
In Jabbeke en Varsenare worden
en verschillende
verschillen ontwerpen uitgevoerd = gevarieerd skate-aanbod
Eventueel installatie van geluidsmuur richting bebouwing = hinderbeperking
Geraamde kostprijs: 75.000 euro
Gunning na onderhandelingsprocedure
met bekendmaking vooraf
ndelingsp
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Noodzaak om bestaande skate-infrastructuur een update te geven

AANLEG SKATEPARKEN

G
EM

VCJ Jabbeke – SPC Varsenare

Belangrijke factoren
•

Ontwerp:
– Veiligheid en stabiliteit
– Avontuurlijkheid en uitdaging
daging
– Onderhoud en duurzaamheid
zaamhei

•

Hinderbeperking:
– Afval/zwerfvuil
fvu
– Geluid (beton aan te raden)
– Sociale
ale controle

•

Doelgroep?
–

–

•

–

Beginnersvriendelijk
ging voor gev
Genoeg avontuurlijkheid en uitdaging
gevorderde skaters (belangrijk om ook gevorderde skaters
aan te trekkenÆ voorbeeldfunctie!)
Ontwerpen in Jabbeke en Varsenare zijn eeen aanvulling op elkaar om een gevarieerd skate-aanbod te
emeente.
creëren binnen de gemeente.

Materiaal: beton!
n!
–
–
–
–

•

Enkel Jabbeekse jongeren?
nvullend ontw
• Door te kijken naar buurgemeentes, kan er een aanvullend
ontwerp gecreëerd worden die iets
unieks en vernieuwends heeft. Een ontwerp waar jongeren spec
speciaal voor naar Jabbeke komen.
Enkel skaters?
• Ook toegankelijk voor BMX, skeelers,, step…?

Variatie aan skatetoestellen
–
–

•

Ontwerp

Geluidvriendelijker
delijker dan houten
hou
toestellen (vb. SPC Varsenare)
zaam
Duurzaam
een vrees voor instabiele
ins
Geen
toestellen
“Een skatepark
skat park uit beton wint ontegensprekelijk de kosten/baten-analyse. Je kunt zowat elke vorm of
ocht met beton
b
bocht
bouwen en het ziet er doorgaans aantrekkelijk uit. Beton is tevens geluidsarm en
vandalisme bestendig.”

Meer da
dan een skatepark: ontmoetingsruimte
–
–

Plaats waar jongeren kunnen samenkomen (vb. picknickbanken voorzien)
Groene omgeving

Ontwerp
•
•
•
•
•

Budget – voorstel om te beperken
n tot 75000 e
euro per locatie
Eventueel bouw geluidswand
Afwatering: aansluiten op riolering
iolerin
Uitvoering in 2 fasen: Jabbeke
voor Varsenare integratie met de
beke en v
omgevingsaanleg verbouwing
bouwing SPC Varsenare
Omgevingsvergunning
ning

SKATE – de klassieke
toestellen

Hinderbeperking
•

Reglement opstellen, informatiebord/disclaimer
ebord/disc
op locatie

•

Afval/zwerfvuil Æ voldoende
vuilbakken
nde vuilba

•

Geluid:
– Zo ver mogelijk van behuizi
behuizing
– Keuze van materiaal
teri al Æ beton
– Indien nodig:
geluidsmuur
ig: geluidsmu

•

Sociale controle
ntrole
– Vandalisme
ndalisme voorkomen
voo
– Locatie waar
w veel mensen passeren
– Verlichting
Verlichtin

Inplanting
•
•

Beperking tot de hoofdkernen
structuur
Aansluiting bij bestaande infrastructuur

•

Voorkeur voor sociale controle
ntrole

•

Voldoende ruimte voor
degelijke accommodatie
oor een deg
– Meerdere skate toestellen op één plek Æ boeiende, onderlinge combinaties en
intensief gebruik
ruik
– Te kleine parkjes zijn zelden
een succes: weinig uitdagend, te weinig gebruikt en
zel
duur quaa onderhoud.

•

Bundeling met ander
andere vrijetijdsinfrastructuur:
– Toiletten
oiletten
– Cafetaria
– communicatie
communic

Inplanting

VCJ
Jabbeke

Inplanting

SPC
Varsenare

Inspirerende ontwerpen:
Zedelgem
• Bedrijf: Public Partners
• Oppervlakte: 360 m²
• Kostprijs: €60.000

Inspirerende ontwerpen: Bredene
• Bedrijf: Public Partners
• Oppervlakte: 400 m²
• Kostprijs: ± €85.000

Inspirerende ontwerpen:
Zwevezele (Wingene)
• Bedrijf: Concrete Dreams
• Oppervlakte: ± 600 m²
• Kostprijs: €100.000

Realisatie –
voorstel
Marktbevraging via onderhandelingprocedure
rhandelingpr
met
bekendmaking vooraf – van de kandidaten
wordt gevraagd
kand
om op basis van deze presentatie een uitvoeringsontwerp met
detailplannen en kostprijs
stpri s te willen neerlegggen.
Daarna advies
ies van de jeugdraad omtrent de binnengekomen
ontwerpen
n
dure omge
Procedure
omgevingsvergunning
Gunning door het schepencollege

15.

Financiën - omslag brandweerkosten - de jaren 2011
tot en met 2012 - bezwaar

19/12/2016 – kennisgeving gouverneur m.b.t. afrekening forfaitaire
orfaitaire bij
bijdragen brandweerkosten
voor 2011 en 2012
GR 06/02/2017 – negatief advies

29/1/2021 – arrest RvS houdende vernietiging be
beslissingen gouverneur van 17/3/2017 en van
minister BZ van 27/4/2017
19/4/2021 – besluit gouverneur
afwijzen bezwaren van 10 gemeentebesturen en
eur m.b.t. opnieuw
opni
bevestiging vernietiging beslissing
17/3/2017
lissing 17/3/20
Art. 10 §4, 3° Wet Civiele Besche
Bescherming => voorziet termijn van 40 dagen na notificatie om
uitvoering beslissing gouverneur al
a dan niet te weigeren
Voorstel om negatieff advies vvan 6/2/2017 te handhaven
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ekening br
17/3/2017 – beslissing gouverneur houdende afrekening
brandweerbijdragen voor 2011 en 2012
met verwerping uitgebrachte negatieve adviezen
beslissing minister BZ van 27/4/2017
dviezen en be
ur
houdende goedkeuring beslissing gouverneur

•

Ingetreden verjaring – ten onrechte door gouverneur betwist

•

Onrechtmatige retroactieve toepassing van wetwijziging van 14/1/2013
3

•

Inhoudelijk niet concreet onderbouwde motivering vann percentage oneigenlijke taken van
centrumkorpsen (15%) of percentage van Z-centra (6%) => algemene beschouwingen
volstaan niet
be

•

Arrest hof van beroep Gent heeft uitdrukkelijk aangegeven
motivering o.m. vereist dat
egeven dat deugdelijke
deug
concreet onderzocht wordt welke interventies al dan
door Y-korpsen ter ondersteuning
an niet zijn geweest
ew
van Z-korpsen

•

Geen verantwoording waarom gemeenten,
Y-korpsen (zoals Jabbeke), proportioneel
n, beschermd door
d
veel meer zou moeten bijdragen dan
an gemeenten beschermd door Z-korpsen zonder het aantal
interventies in kaart te brengen

•

Weigering om rekening te houden
uden met llokale omstandigheden zoals de wet voorschrijft =>
aangevoerde bijkomend motief
ingezet worden over het ganse grondgebied van W-Vl is
otief dat 5 Y-korpsen
Y-kor
niet onderbouwd

Voorstel om uitvoering
ring beslissing te weigeren en verzoek aan de minister BZ om niet goed te
keuren => nieuwe motivering is
i ontoereikend en foutief => elk vorderingsrecht van de federale
overheid voor 2011 en 2012 is verjaard
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Aandachtspunten:

(Geheime zitting) Personeel - handhaving - GAS aanwijzing gemeentelijk sanctionerend ambtenaar
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16.

Omwille van het geheim
eim karakter
kara
van dit agendapunt wordt geen verdere uitleg verschaft.

G

OCMW-raad
17 mei 2021

Goedkeuring verslag vorige zitting.

T

1.

Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 19 april 2021

OCMW-raad 17 mei 2021

EN

http://www.jabbeke.be/bestanden/GR20210419.mp4
p4
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20210419OCMW.pdf
20210419OC

2.

Sociale dienst - gele doos met medische gegevens aanbod voor 75+

‘Gele doos’ => doos voor belangrijke medische en andere informatie
nformatie voo
voor hulpdiensten => wordt
bewaard in de koelkast

VB 22/03/2021 – beslissing om gelijkaardig
initiatief te nemen waarbij elk huishouden
waar een 80+ deel uitmaakt een gratis doos
te bezorgen
Voorstel om initiatief uit te breiden naar 75+
en naar specifieke doelgroepen
Geraamde kostprijs voor 2.250 gele dozen:
2.500 euro
Gunning na onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking vooraf
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Door een sticker die bevestigd wordt aan de binnenkant
voordeur weten hulpverleners dat er
nkant van de vo
ebo
een gele doos in de koelkast is => zo kan gepaste hul
hulp geboden
worden in noodsituaties

G

De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 14 juni 2021 om 20 uur

