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Gemeenteraad 8 november 2021

1.

2.

Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West buitengewone algemene vergadering - 13 december
2021 - agenda

Buitengewone algemene vergadering Fluvius West – maandag 13 december 2021 – Torhout
1.
2.
3.
4.
5.

Bespreking in het kader van artikel 432
2 van het Vlaa
Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
boekja 2022 alsook van de door de Raad van Bestuur
opgestelde begroting 2022.
Vaststelling van de uitkering overeenkomstig
artikel 6:114 ev WVV.
eenkomsti artik
(Neven)activiteiten – Aanvaarding
arding wijziging deelnemerschap.
de
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.
en.
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Hilde Despiegelaere
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Joël Acke
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Agenda:

3.

Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius OV buitengewone algemene vergadering - 6 december
2021 - agenda

Agenda:
1.
2.
3.

Bespreking in het kader van artikel 432
2 van het decreet
decree lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en
de te volgen strategie voor het boekjaar
kjaar 2022 alsook
alsoo van het door de raad van bestuur opgestelde budget
2022.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Wim Vandenberghe
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Carine Vandermeersch
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Buitengewone algemene vergadering Fluvius West – maand
maandag 6 december 2021 – op digitale wijze

4.

Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO buitengewone algemene vergadering - 16 december
2021 - halfjaarlijks verslag - agenda

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vl
Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie
boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van Bestuur
gie voor het boe
opgestelde begroting 2022.
reenkomstig ar
Vaststelling van de uitkering overeenkomstig
artikel 6:114 ev WVV.
aarding wijziging
wijzigin deelnemerschap.
(Neven)activiteiten – Aanvaarding
n.
Statutaire benoemingen.
ngen
Statutaire mededelingen.
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Joël Acke
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Wim Vandenberghe
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Buitengewone algemene vergadering Imewo – donderdag 16 december 2021 – Oostkamp

5.

Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - Creat buitengewone algemene vergadering - dinsdag 14
december 2021 - agenda

Agenda:
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aann de statuten ingevolge
toetredingen
ing
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. DLB' Artikel 432)
4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
oeding ingevolge indexaanpassing
5. Actualisering presentievergoeding
6. Statutaire benoemingenn
Varia
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Peter-Jan Hallemeersch
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Olivier Fourier
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Buitengewone algemene vergadering TMVS – dinsdag
insdag 14 december
d
2021

6.

Intergemeentelijke samenwerking - TMVW ov buitengewone algemene vergadering - 17 december
2021 - agenda

Buitengewone algemene vergadering TMVW – vrijdag
dag 17 december
dece
2021 - Gent
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge
wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
ingev
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten
viteiten en de te vvolgen strategie 2022 (cfr. DLB, artikel 432)
4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB )
5. Samenwerkingsverband De Watergroep
tergroep - FARYS
FARY (artikel 472 DLB)
6. Actualisering presentievergoeding
oeding ingevolge indexaanpassing
7. Statutaire benoemingenn
Varia
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Hilde Despiegelaere
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ilse Vandenbroucke
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Agenda:

Samenwerkingsverband De Watergroep – FARYS
Onder waterbedrijven ontstaat een dynamiek om samen te werken in hett kader van een integraal waterbeheer
er => door sa
Er is nood aan innovatieve projecten i.k.v. integraal waterbeheer
samenwerking met verschillende
watersyste
belanghebbenden groeien naar een meer robuust, duurzaam en slim watersysteem

4 pijlers:
•Gezamenlijke (automatisering van) netmonitoring en sturing
•Gezamenlijk optimaliseren van opslagcapaciteit
•Gezamenlijk optimaliseren van aan- en verkoopcontracten
oopcontracten
•Gezamenlijk coördineren van investeringenn
Beoogde structurele samenwerking:
eer in de Vlaamse watersector
•Evolutie naar integraal waterbeheer
isico’s (piekvraag,
(piekvraa leverzekerheid, waterkwaliteit) omwille van de impact van de
•Vermijden/mitigeren van risico’s
ogte
klimaatverandering en droogte
iet een hoge en gediversifieerde productiecapaciteit terwijl Farys/TMVW een unieke
•De Watergroep geniet
eeft
transportcapaciteit heeft
bben belangrijke aan- en verkoopcontracten met derden, maar ook onderling
•Beide bedrijven hebben
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Far s/TMVW en
e De Watergroep => bijstaan van de
Oprichten van een gezamenlijk dochteronderneming doorr Farys/TMVW
moederbedrijven bij aansturing en regie van de 4 pijlers in de watervoo
watervoorziening

7.

Intergemeentelijke samenwerking - WVI buitengewone algemene vergadering - 15 december
2021 - agenda

Buitengewone algemene vergadering WVI – woensdag
dag 15 december
dece
2021 - Meulebeke
1.
2.
3.

Goedkeuring verslag van de algemene vergadering
gadering dd. 16-06-2021
16
Begroting 2022
Kennisneming ontslag 2 bestuurders:
Rita Demaré (Hooglede) en de heer Dirk Verwilst
ders: mevrouw R
(Meulebeke)
4. Benoeming 2 bestuurders
5. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen
houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de
enteraadsbesliss
raad van bestuur en bepaling
epaling van de rangorde
ra
6. Mededelingen
Varia
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Ilse Vandenbroucke
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Peter-Jan Hallemeersch
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Agenda:

8.

Leefmilieu - FARYS/De Watergroep - gemeentelijke
tarieven voor de zuivering van rioolwater - tarieven
voor IBA's - dienstjaar 2022

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

GR 09/11/2020 – vastleggen maximale saneringsbijdrage
neringsbijdra voor 2021 (toegepast door meeste
vennoten)
Definitieve vastlegging gemeentelijke
saneringsbijdrage gebeurt na vastlegging bovengemeentelijke
ke saneringsbij
saneringsbijdrage en vermenigvuldigingscoëfficiënt
(eind december middels programmadecreet
ldigingscoëffi
Vlaamse Regering) => momenteel
enteel kan nog geen saneringsbijdrage worden vastgelegd
Voorstel:
•Toepassing maximale tarieven voor gemeentelijke
saneringsbijdrage en saneringsvergoeding volgens
g
intercommunaal voorstel
oorstel (1,4)
•Aanrekenen gemeentelijke
saneringsvergoeding voor eigen waterwinning gelijk aan tarief gemeentelijke
eentelijke san
saneringsbijdrage en toegepast
toegep op opgenomen m³ water
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Gemeentelijke saneringsbijdrage volgt stelsel van
aanrekening
an bovengemeentelijke
bovengemee

9.

Veiligheid - PZ Kouter - aanvraag gebruik camera's goedkeuring

Politiediensten kunnen voor hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke
ke politie al dan niet
intelligente vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera’s op zichtbaree wijze gebruiken
op het
g
grondgebied dat onder hun bevoegdheid valt = aanvraag principiële voorafgaande ttoestemming door
de gemeenteraad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschermen goederen en personen
urgers
Voorkomen van criminaliteit en verzekeren veiligheidsgevoel van burgers
en
Opsporen misdrijven, bewijslast verzamelen en daders oppakken
Ondersteunen van ploegen op het terrein
Monitoren van in- en uitvalswegen van de gemeente
o’s voor openbare orde en veiligheid snel te detecteren
Monitoren in real time van publieksstromen om risico’s
Beveiligen gebouwen van politie en beschermen enn beveiligen van
v personen opgesloten in de cel
Opsporen geseinde, niet-verzekerde en niet gekeurde
eurde voertuigen
ing van het zonaal veiligheidsplan
Gebruik eigen lokale databank i.k.v. uitvoering
pen en terroristisc
Opsporen van rondtrekkende dadergroepen
terroristische groeperingen en hun bewegingen
Sluiten van een regionaal en nationaal
ANPR-netwerk en recherchematig gebruik van de aangelegde databank i.k.v.
aal ANPR-netwer
diverse criminaliteitsfenomenen
politieambtenare in uitvoering van hun politieopdrachten
Verhogen veiligheidsgevoel van politieambtenaren
Verminderen van zowel verbaal
en van ‘valse’ klachten van burgers tegenover de politie
baal als fysiek geweld
ge
Bijdragen tot transparantie
tie en verhogen van
v het vertrouwen in de politie door de burger
an de vaststellingen
vaststellinge met oog op rapportage naar bestuurlijke en gerechtelijke overheid
Verhogen kwaliteit van
Versterken van hett professioneel optreden
van politieambtenaren
opt
Verbeteren besluitvorming
vorming op het terrein en zeker in de toekomst bij livestreaming
Gebruik bodycamss i.k.v. risicovolle
voetbalwedstrijden of evenementen en voor didactische en pedagogische doeleinden
risico
i.k.v. vorming, training en opleiding
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DOELSTELLINGEN:

Camerabeelden zijn persoonsgegevens => korpschef is verantwoordelijk voor verwerking
erwerking beelden
= aantonen dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met wettelijk kade
kader
Aanvraag houdt rekening met impact- en risicoanalyse op vlak vann bescherming persoonlijke
levenssfeer en op operationeel niveau m.n.:
• categorieën verwerkte persoonsgegevens
• proportionaliteit aangewende middelen
• te bereiken operationele doelstellingen
• Bewaartermijn van gegevens

De te observeren sites in Jabbeke zijn aangeduid
geduid met de wettelijk verplichte pictogrammen
Plaatsing en gebruik van nieuwe cameralocaties
eralocaties en ttoepassing worden gecommuniceerd via lokale en
sociale media
Periodieke rapportering aan bestuurlijke en gerechtelijke overheden => jaarlijkse evaluatie
voorleggen aan SC
Rechtstreekse inkijk inn woningen een appartementen is technisch onmogelijk gemaakt
Camerabeelden worden slechts
slech overgedragen op verzoek van de gerechtelijke overheid of
politiedienst mitss gegronde redenen.
r
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Cameratoezicht kan slechts als een gepast en noodzakelijk
dienen om de nagestreefde
odzakelijk middel
mid
doelen te bereiken => wordt aangewend als ondersteuning
rsteuning van
v politieploegen die met algemene of
gerichte surveillanceopdrachten zijn belast

ANPR-camera’s
Bodycam
Gemeenteraad 8 november 2021

Drone

10.

Mobiliteit - kern Varsenare - schoolomgeving en SPC
Varsenare - aanleg tijdelijke parking en kiss-andridezone - proefopstelling

Dubbele aanzet:
wwe te Varsenare
Varsen
• Problematiek van mobiliteit aan de schoolpoort in de Westernieuwweg
• Renovatie SPC Varsenare met daarbij ook omgevingsaanleg enn parkeren in de dreef

Oplossing:
• Mobiliteit van en naar SPC vertrekt vanaf Westernieuwweg
• Gebruik maken van beschikbare terrein,
gelegen tussen woningen 8 en 12 =>
n, eigendom OCMW,
O
eerdere verwerving door gemeente Jabbeke
bbeke van woning Westernieuwweg 12 = recht van bewoning
Parking – kiss-and-ridezone – iss ook een o
oplossing voor mobiliteitsproblematiek aan de
schoolpoort in de Westernieuwweg
vanaf de parking ontstaat mogelijkheid voor verbreed
wweg => van
voetpad tot voorbij het aangelegde
zebrapad aan de school
gelegde zebrapa
VC 29/9/2021 – gunstig
nstig advies => er wordt aangedrongen om voor de gewijzigde
verkeerssignalisatie in de Westerni
Westernieuwweg nog voorafgaand buurtoverleg te plegen met de school
en aanpalenden => suggestie om buurtbewoners die hun parkeerplaats verliezen een vaste
parkeerplaats op
p de tijdelijke parking te geven
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ke werfinneming
werfinnemi op parking SPC – huidige
Aanvang renovatiewerken SPC Varsenare => belangrijke
parkingzone wordt bestemd voor geothermische boringen
ringen

Voorstel:
• Tijdelijke oplossing parking via plaatsing prefabb betonelementen
betonelemente – raming 90.000 euro – gunning bij
aking vooraf
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
• Een tijdelijk voetpad wordt aangelegd met
t.b.v. de voetgangersbewegingen
et grasdoorgroeistenen
grasdoorgro
• Na de aanleg invoeren van een eenrichtingsverkeer
chtingsverkeer in de Hof van Straetendreef in de richting van de
Westernieuwweg = aanpassing gemeentelijk
politiereglement op het wegverkeer
meentelijk aanvullend
aanvu
• Proefopstelling, periode van 3 maanden na aanleg
parking, met parkeerverbod tussen parking en
a
schoolpoort (tussen Westernieuweg
uweg 12 en 18)
1 aan beide zijden van de straat => brede voetpaden en
groenaanleg kunnen gerealiseerd
aliseerd worden = tijdelijke regeling = beslissing SC = bestendiging door GR
Voor voorstel aanleg tijdelijke park
parking dient nog een omgevingsvergunning bekomen te worden
Bij bestendiging van dit terrein, eigendom van OCMW, als parking dient overdracht te gebeuren
vanuit privaat domein
omein OCMW naar openbaar domein gemeente Jabbeke
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Reden voorlopige parking:
Wester
• Volledig perceel nog niet ter beschikking => privatieve gebruik vann pand Westernieuwweg
12
• Volledige omgevingsaanleg voor gerenoveerde SPC en uiteindelijke
voor de dreef
delijke mobiliteitsoplossing
mobiliteits
wordt nog bestudeerd
• Noodzaak om voor aanvang van de werken en t.b.v. de school een oplossing
te bieden
oplo
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Streefbeeld bureau Vectris
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11.

Mobiliteit - Varsenare-Noord - verkavelingen 5 en 6 signalisatieplan

Advies VC: gans gebied, dat aansluit bij centrum
Varsenare, mee op te nemen in de bebouwde
trum van Varse
dvies om in te richten als woonerf
kom van de deelgemeente Varsenare – advies
Wegenis- en rioleringswerken voorr verkaveling Varsenare-Noord
– verkavelingsonderdeel 5 en 6 –
Va
zijn in uitvoering
Voorgelegd signalisatieplan omvat voorste
voorstel langs de Legeweg en voor de verkavelingen 5 en 6 (Ter
Lovestraat, Hoge Poortstraat,
Rietscheldestraat en Devulderestraat)
at, Blauwhuisstraat,Wijngaardstraat,
Blauwhuisstra
Vraag voor goedkeuring
mits de borden F12a en F12b, m.b.t. woonerven, worden
ing signalisatieplan
signalisati
geplaatst t.h.v. dee kruispunten tussen Legeweg en de nieuw aan te leggen straten binnen de
verkaveling Varsenare-Noord
enare-Noord
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GR 22/10/2018 – behandeling eerste signalisatieplan
plan voor verka
verkavelingsonderdelen 1 t.e.m 4 =>
esternieuw
beslissing om het woonerf te laten starten vanaf Westernieuwweg
tot aan Popstaelstraat

ER

"Binnen de woonerven (en de erven):

2 mogen de bestuurders de voetgangers
gevaar brengen en ze niet hinderen; zo
ers niet in ge
nodig moeten zij stoppen. Zij moeten
dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van
eten bovendien
bovend
kinderen. De voetgangers mogen
n het verkeer nniet nodeloos belemmeren;
3 is de snelheid beperkt tot 20
0 km per uur;
4 a) is het parkeren verboden,
den, behalve:
- op plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een
andere kleur en waar de letter
lett P aangebracht is;
- op plaatsenn waar een verkeersbord
het toelaat.
ver

G

b)mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun
rijrichting
ng opgesteld
opgest worden."
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1 mogen de voetgangers de ganse breedte vann de openbare
o enbare weg gebruiken; spelen zijn er
eveneens toegelaten;
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Verkaveling
Varsenare-Noord

12.

Reglementen - leefmilieu - aanbod bijenvriendelijke
bomen in het kader van de vergroening van de
gemeente - subsidiereglement

Beleidsintentie om in een periode van 10 jaar voor elke inwoner een
en boom aaan te planten =>
plantacties gebeuren op initiatief van de gemeente (zoals aanplanten
laanbomen en
anten geboortebomen,
geboo
bosplantacties)
In samenwerking met andere partners wordt meegewerkt aan andere bboomplantacties (op openbaar
of privaat domein) verspreid op het grondgebied van Jabbeke
bbeke

Bedoeling om bij dit project de bevolking nauw te betrek
betrekken en mogelijkheid te laten om een boom
per woning gratis aan te bieden = aanplanten
boom kan perfect aansluiten bij het
lanten bijenvriendelijke
bijenvr
privatief groen en is een meerwaardee voor onze lee
leefomgeving
Keuze uit 3 boomsoorten die zowel streekeigen
en bijenvriendelijk zijn en een beperkte omvang
streeke
hebben
Voorwaarden aanplantingg boom:
• Op wettelijk plantafstand
min. 2m van de perceelsgrens staan
fstand van min
• Minstens 7 jaarr blijven staan
• Planten en nazorg
zorg ten laste van
v de aanvrager
Geraamde kostprijs:
20.000 euro
rijs: 20.00
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Jabbeke maakt, i.s.m. Regionaal Landschap Houtland
utland en de Polders, actief deel uit van het
samenwerkingsproject ‘Kruisbestuivers’ => doel:l: regiobreed bijenvriendelijke
acties te stroomlijnen
b
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13.

Vrijetijd - gemeentelijke evenementen - winter
2021/2022 - organisatie winterbar - afhuren ijspiste

Periode: van 13 december 2021 tot 13 januari 2022
Locatie: terrein naast de dienst gemeentewerken
meentewerken in Vlamingveld
Raming: 24.550 euro (excl. BTW)
vloeren, 180 paar schaatsen, schaatsberen, bobskates,
W) (ijspiste, tenten,
te
kadertent en vloer, koelgroep,
afbraak, transport) + kosten voor energie en water
p, opbouw en af
Samenwerking met een
=> uitbatingsvergoeding = 100 euro/dag x 25 openingsdagen
en private partner
par
= 2.500 euro
Het voorwerp wordt in concessie
gegeven als een winterbar met schaatspiste
conc
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Voorstel om voor rekening van gemeente Jabbeke
abbeke een ijsp
ijspiste van 240m² af te huren
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D

AA

ER

14.

Patrimonium - renovatie SPC Varsenare voorziening pop-up ontmoetingsruimte en cafetaria ontwerp

Procedure voor de verbouwing van SPC Varsenare staat op punt om te gunnen
unnen na aaanbesteding
Ambitie om voor het ganse centrum zoveel als mogelijk verder
werken binnen bestaande
erder te we
gebouwen (cultuurgedeelten, voetbalzaal, turnzaal, gebouwen KFC
C Varsenare en krachtbal)
kr

Voorstel:
• Voor de bouwfase de bibliotheek tijdelijk te verhuizen
naar
i
na deelgemeentehuis Varsenare (gelijkgronds
bureau en verdieping)
• Voor + 2 jaar een pop-up ontmoetingsruimte
mte en cafetaria
cafetar aan te bouwen tegenaan de dreef en achteraan
de cultuurlokalen => concept gevraagd
gd aan architect
en voor een ttijdelijke constructie (115m²) met containerlokalen =>
Voor deze pop-up wordt gekozen
vraag voor goedkeuring voor
or aankoop van 4 40-voetcontainers en 2 20-voetcontainers (kostprijs
en is weinig verschillend
ver
afhuring voor 24-30 maanden
dan kostprijs aankoop)
Voor sanitair en berging
gebruikt die reeds eigendom zijn van gemeente Jabbeke
ng worden containers
co
rijs: 125.000 euro
eu (onderdeel aankoop na nog uit te voeren BAFO – de kosten van
Geraamde kostprijs:
aanpassingswerken
uitrusting)
en en bijzondere
bijzo
Gunning na onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking vooraf
d
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Renovatiewerken hebben vooral betrekking op centralee deel dat volledig
volled nieuw gebouwd wordt (de
huidige cafetaria, cultuurlokaal, keuken, bibliotheek, EHBO))

Gemeenteraad 8 november 2021

Gemeenteraad 8 november 2021

Patrimonium - verbouwing gemeentehuis - inrichting
raadzaal - lot meubilair - ontwerp

1 april 2022 - volledige ingebruikname gemeentehuis
emeentehuis na
n renovatie voorbouw
Voorlegging GR:
• Dossier vast meubilair => verrekeningsvoorstel
ekeningsvoorstel hoofdaannemer: 46.883 euro (excl. BTW)
• Dossier nieuw meubilair gemeenteraadszaal
enteraadszaa (in lijn met meubellijn van het ganse gebouw) – geraamde
kostprijs: 89.865 euro (excl.
xcl. BTW)
Vast meubilair: onthaalmeubel,
onthaalbalie voor dienst bevolking, keukeninrichting en
aalmeubel, nieuwe
n
voorziening van kasten
kitchenettes op bestuursverdieping
asten en kitchen
Totaal geraamde kostprijs: 108.736
euro (incl. BTW)
10
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15.
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Raadszaal
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Onthaal
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Onthaalbalie dienst bevolking
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Onthaalbalie dienst bevolking

16.

Patrimonium - krachtballokaal Snellegem verbouwing en uitbreiding - ontwerp

Krachtbal Snellegem dateert van 1991 – in 2003
003 werd het complex uitgebreid met een
achterliggende berging

ng van het gebouw => betere isolatie en aangepaste
Voorstel om aanpassing en uitbreiding
verwarmingsinstallatie
mtes aan te pas
Voorstel om de 2 grote kleedruimtes
passen naar 4 kleedruimten
Uitbreiden gebouw met 26m²
=> aansluiting maken met bestaande berging
6m² aan achterzijde
achterz
Voor deze werken werd
omgevingsvergunning bekomen
d een omgevin
Geraamde kostprijs:
js: 149.890,67 eeuro (excl. BTW)
Gunning na open
aanbesteding
n aanbestedi
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Voorstudie voor aanpassing van de infrastructuur
uur op vraag van krachtbalvereniging
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Wijzigingen
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Bestaande toestand

Financiën – jaarrekening 2020 – gemeente en OCMW
– beslissing goedkeuring

Goedkeuring gemeentejaarrekening
eentejaarreken 2020 door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
Er waren een aantal
bemerkingen van eerder technische aard
ntal bemerki
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17.

(Geheime zitting) - Personeel - veiligheid noodplanningsambtenaar - vervangende aanstelling
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18.

Gezien het geheim
im karakter
karakte van dit agendapunt, wordt geen verdere uitleg verschaft

OCMW-raad
8 november 2021

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 4 oktober 2021

OCMW-raad 8 november 2021

W

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20211004.mp3
211004.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20211004OCMW.pdf
20211004OC
(ontwerp notulen)

2.

Kindzorg - groepsopvang De Zwaantjes - tussenkomst
in de niet-inkomensgerelateerde dienstverlening eenmalige verderzetting

GR- en OCMW-raad 6/9/2021 – overnamedossier groepsopvang De Zwaantjes na
naar opvanginitiatief
De Kikker => tijdelijke tussenkomst voor bestaand cliënteel dat inkomensgerelateerd
verbonden was
mensgerelat

Gemeentelijke tussenkomst voor juli 2021:: 443 euro – voor augustus 2021: 1.979 euro
Vooropgezette periode van 3 maanden
aanden blijkt veel
ve te kort om voor de ouders een oplossing uit te
werken => gezien de schaarste in de sector
Voorstel:
• Overgangsperiode éénmalig
met een periode van 6 maanden
malig te verlengen
ve
• Gemeentelijke tussenkomst
degressief te herleiden tot respectievelijk 50% (periode 1 oktober tot 31
mst degr
december 2021) en 33% (periode
1 januari tot 31 maart 2022) => de tussenkomst die De Kikker
(
ontvangt à 3,29 euro/dag via het Groeipakket wordt afgetrokken
Raming bijkomende tussenkomst: 7.500 euro
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Motivatie:
• Voor De Kikker was het onmogelijk om op kortee termijn erkenning
te krijgen voor een
erke
inkomensgerelateerde werking
• De Kikker nam het engagement op om het tarief te plafonneren
onneren op 26
2 euro/dag
• Gemeentelijke tussenkomst bleef beperkt tot 2/3 van het verschil tussen de prijs en het
inkomensgerelateerde tarief => slechts voor een
en duur van 3 maanden om ouders mogelijkheid te bieden
uit te kijken naar een andere opvangkeuze of –regeling

Financiën – jaarrekening 2020 – gemeente en OCMW
– beslissing goedkeuring

Goedkeuring gemeentejaarrekening
rrekenin 2020 door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
Er waren een aantal bemerkingen van eerder technische aard

OCMW-raad 8 november 2021

3.

De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 6 december 2021 om 20 uur

