Gemeenteraad
31 januari 2022

G

E

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

Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

EE

KWWSZZZMDEEHNHEHEHVWDQGHQ*5PS
GHQ*5
YHUVODJ
KWWSVZZZMDEEHNHEHEHVWDQGHQB*5SGI
WDQGHQ
RQWZHUSQRWXOHQ

Goedkeuring vann de notulen van de gemeenteraad van 20 december 2021

Gemeenteraad 31 januari 2022

1.

2.

Bestuur - gemeenteraadslid - aanstelling
gemeenteraadslid

Op 16 december 2021 is gemeenteraadslid Hilde Despiegelaere overleden
den
Bijgevolg dient overgegaan te worden tot de aanstelling van een
n opvolgend ggemeenteraadslid
PV gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 – lijstt nr. 3 CD&
CD&V:
vervanging van Matthias
Ilse Vandenbroucke – 1e opvolger => reeds aangesteldd als GR-lid in ve
dsverkiezingen, m
Vanhessche die verkozen werd bij de gemeenteraadsverkiezingen,
maar dit zich bevond in een situatie
van onverenigbaarheid

• Siska Loyson – 2e opvolger => voldoet aann gestelde vereisten
vereis van verkiesbaarheid en bevindt zich niet
in een geval van onverenigbaarheid
Mevr. Loysonn wordt uitgenodigd
om de eed af te leggen in openbare
uitgen
vergadering
ing en in handen
hande van de voorzitter van de gemeenteraad.
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•

Bestuur - eedaflegging burgemeester Frank Casteleyn
- kennisname

Akteneming van de benoe
benoeming op 21 januari 2022 en eedaflegging op 27
januari 2022
022 van dhr. Frank Casteleyn tot burgemeester van de gemeente
Jabbeke

Gemeenteraad 31 januari 2022

3.

Gemeenteraad - aanstelling opvolgend voorzitter
gemeenteraad - akteneming na voordracht

5/1/2022 – voordrachtakte van een kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad
=> voordracht
Annemieke Dhaese in vervanging van huidig
dracht van raadslid
ra
voorzitter
itter Wim Vandenberghe
Vand
kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid
De kandidaatafgelegd => er dient dus geen specifieke eed als voorzitter van de
gemeenteraad te worden afgelegd
gemeente
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4.

5.

Bestuur - schepenambt - opvolging schepen Frank
Casteleyn - voordrachtakte kandidaat schepen Wim
Vandenberghe

kandi aat-sche
5/1/2022 – voordrachtakte van een kandidaat-schepen
=> voordracht van raadslid Wim
Vandenberghe
Eedafleggingg in handen va
van de burgemeester
Kandidaat-schepen
at-schepen Wim
W Vandenberghe zal zetelen als 4e schepen en is van
htswege evene
rechtswege
eveneens lid van het vast bureau
Vernieuwde rang
rangorde schepenen:
che
Geert Deprée
• 1e schepen:
e
schepen: Claudia Coudeville
• 2 sch
e
• 3 schepen: Chris Bourgois
• 4e schepen:Wim Vandenberghe
• 5e schepen: Paul Storme
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Op 27 januari 2022 heeft schepen Frank Casteleyn de eed in hand
handen van de provinciegouverneur
beke => aldu
afgelegd als burgemeester van de gemeente Jabbeke
aldus kan overgegaan worden tot de
aanstelling van een vervangende schepen

6.

Bestuur - schepenambt - mandaat schepen Geert
Deprée - voordrachtakte - verderzetting tot einde
legislatuur

2/1/2019 – installatievergadering gemeenteraad
Geert Deprée als schepen
teraad => verkiezing
ver
Vanaf 1/1/2023
overgegaan te worden tot de aanstelling van een
023 dient ove
vervangend
nd schepen voor
voo schepen Geert Deprée
5/1/2022
voordrachtakte van een kandidaat-schepen =>
2022 – neerlegging
neerle
voordracht
oordracht van Geert Deprée om zichzelf op te volgen vanaf 1 januari 2023
en dit gedurende
de verdere duur van de legislatuur
gedure
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3/12/2018 – gezamenlijke akte voordracht kandidaat-schepenen
aat-schepen => voordracht kandidaat-schepen
Geert Deprée met einddatum 31/12/2022

Bestuur - gemeenteraad - vertegenwoordiging
intergemeentelijke samenwerkingen en adviesraden herneming

N.a.v. het overlijden van raadslid Hildee Despiegelaere
Despieg aer dient vervanging te gebeuren voor de
intergemeentelijke samenwerkingen,
gemeenteraadscommissies en –adviesraden waarvoor het
n, gemeenteraa
raadslid was aangesteld als gemeentelijk
of plaatsvervangend vertegenwoordiger
entelijk vertegenwoordiger
verteg
Binnen de CD&V-fractie is er een lijn om vertegenwoordigende mandaten toe te wijzen aan
gemeenteraadsleden – niet schepenen
GR 4/10/2021 – verkiezing
raadslid Chris Bourgois als schepen van de gemeente Jabbeke
rkiezing van ra
GR 31/1/2022 – verkiezing va
van raadslid Wim Vandenberghe als schepen van de gemeente Jabbeke
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7.

Voordrachten (te aanvaarden do
door de respectievelijke raden van bestuur na vrijwillig ontslag):
- Fluvius-West - Regionaal Bestuurscomité
(Wim Vandenberghe)
Bestu
- Fluvius-West - Raad van Bestuur
(Wim Vandenberghe)
Be
- IVBO - Raad van bestuu
bestuur (Hilde Despiegelaere)
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Vertegenwoordigingen:
re)
- Nieuwe Polder van Blankenberge: plaatsvervanger (Hilde Despiegelaere)
- Middenkustpolder: plaatsvervanger (Hilde Despiegelaere)
- Fluvius OV: (Wim Vandenberghe) - plaatsvervanger Carine Vandermeersch
- Fluvius West: (Hilde Despiegelaere) - plaatsvervanger Joëll Acke
ke Dhaese
- Efin: (Hilde Despiegelaere) - plaatsvervanger Annemieke
- TMVW: (Hilde Despiegelaere) - plaatsvervanger Ilsee Vandenbroucke
Vandenbrouck
- IMEWO - plaatsvervanger (Wim Vandenberghe)
- IMWV - plaatsvervanger (Hilde Despiegelaere)
- De Watergroep - (Hilde Despiegelaere) - plaatsvervang
plaatsvervanger Peter-Jan Hallemeersch
- IVBO - (Wim Vandenberghe) - plaatsvervanger
rvan er Joël
Joë Acke
- WVI - Vlaamse Energielening - plaatsvervanger
svervanger (Wim
(Wi Vandenberghe)
- Jogi - (Wim Vandenberghe)
- Jogi - beheerscomité Woonpunt
plaatsvervanger (Wim Vandenberghe)
nt - plaatsverva
- De Lijn: plaatsvervanger (Wim
m Vandenberghe)
Vandenberg
- Ehtias: plaatsvervanger (Wim
Wim Vandenberghe)
Vandenbe

Deelname aan het syndicaal overleg - H
HOC/BOC:
- vervanging burgemeesterr - Frank Casteleyn
Caste
(Eventueel, na het aanbieden
eventueel de verzaking en de aanvaarding…)
bieden van ontslag,
on
Vertegenwoordiging
gemeente Jabbeke in de politieraad:
iging gemeen
- (Wim Vandenberghe)
opvolger (Chris Bourgois) - opvolger Joël Acke
erghe) - opvolg
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Deelname aan gemeenteraadscommissies:
- gemeenteraadscommissie verkeer:
- voorzitter (Wim Vandenberghe) - plaatsvervangend
end voorzitter (Hilde Despiegelaere)
- Gemeenteraadscommissie subsidies:
- raadslid (Hilde Despiegelaere) - plaatsvervangend
raadslid (Wim Vandenberghe)
vangend raad
- Gemeenteraadscommissie interne zaken:
- voorzitter (Chris Bourgois)
- raadslid (Hilde Despiegelaere)

Politiereglementen - politiereglement op het
wegverkeer - mobiliteit - Eernegemweg 53 parkeerplaats voor personen met een handicap

Vraag voor een
en parkeerplaat
parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap in
emweg ter hoo
de Eernegemweg
hoogte van huisnr. 53
Voorlegging
gging aan SC 4/10/2021 en VC 15/12/2021
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8.
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9.

Openbare werken - Flaminckapark - wandelweg renovatiewerken - ontwerp

Verkavelingsplan Flaminckapark => wandelweg en brug voorzien
en voor openbaar
openba karakter =>
ng van 1 meter
met
wandelpaden moesten verhard worden met betonverharding
Aanleg en uitrusting destijds beperkt gerealiseerd => bij herhaling werd
we door de gemeente
angs beide zijde
onderhoudswerken uitgevoerd aan de wandelweg langs
zijden en ook aan de brug

Wandelweg kent een levendig gebruik van de inwoners
inwone => behoud van dit openbaar domein is heel
belangrijk – er kan niet toegestaan worden dat aan
aangelanden of particulieren overgaan tot afsluiting
Onderhoudswerken dienen dringend
uitgevoerd te worden => ontwerp gevraagd aan
gend uitgevoe
landschapsarchitectenbureau
u
Ontwerp voorziet in plaatsen
renoveren bruggetje en her aanleg wandelpad
laatsen oeverversterking,
oeverve
Geraamde kostprijs:
ijs: 53.670 euro
Gunning via onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking vooraf
erhandelin

Gemeenteraad 31 januari 2022

Met tussenkomst van het Polderbestuur werd gewerkt aan he
het onderhoud van de waterloop tot aan
de brug
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Verkavelingsplan Flaminckapark
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Verkavelingsplan Flaminckapark
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Bestaande toestand
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10.

Vrijetijd - Recreatiedomein Klein Strand - vraag voor
samenwerking bij de realisatie van een
hindernissenparcours op maat - avonturensport principebeslissing

Vraag van Klein Strand voor samenwerking uitbouwen avonturenpark of hoogtouwparcours
Ruimte tussen VC Jabbeke en zone voor kamperen
n lijkt geschikt
esch hiervoor

Voorstel samenwerking:
•

Te realiseren uitrusting wordtt in overleg me
met recreatiedomein Klein Strand ontworpen

•

Voorstel voor financiering:
verrekend via aanpassing gemeentelijke belasting
ng: ½ investeringskosten
investerin
op terreingerelateerde
reeds geruime tijd ongewijzigd op 31 euro/logeerplaats =>
de logies – reed
aanrekening met omzetting ove
over 10 jaar (700 kampeerplaatsen = aandeel van 105.000 euro : verhoging van
plaats verdisconteerd
verdiscontee over 10 jaar)
15 euro/kampeerplaats

ealisatie wor
Voor concrete realisatie
wordt het ontwerp nog voorgelegd aan de GR
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Belangrijk dat het gaat om een gemeentelijke uitrusting met
m openbaar karakter voor iedereen =>
mits vereiste veiligheidskeuringen ter beschikking
gesteld zonder permanente controle van personeel
chikking ges
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Vrijetijd - Koninklijke Harmonie Sint Cecilia - dossier
aankoop uniformen - voorstel bijkomende eenmalige
subsidie

GR 3/12/2018 – toekenning
ning eenmalige toelage
t
van 56.500 euro voor aankoop uniformen voor de
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia
Vraag voor bijkomende
eenmalige tussenkomst voor aankoop uniformen t.b.v. 4.257,86 euro (incl.
mende eenmali
BTW)
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11.
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12.

Personeel - coronapremie - toekenning

Beslissing Belgische federale regering dat ondernemingen hun werkgevers
rkgevers in 22021 een eenmalige
ekennen => werkgeversbijdrage
we
‘coronapremie’ in de vorm van consumptiecheques kunnen toekennen
sociale
zekerheid werkgever beloopt 16,5%

Maatregel heeft tweevoudig doel:
• Bedrijven kunnen zo hun werknemers bedankenn voor hun werk tijdens deze moeilijke periode en hen
blijven motiveren terwijl de salariskosten voor
or de werkgever worden geoptimaliseerd
• Manier om bij te dragen aan heropstart van de pplaatselijke
economie aangezien de coronapremie alleen
aatse
kan worden gebruikt voor aankopen inn België
Het SC wenst hieraan gevolg te geven
sommige personeelsleden hebben uiteindelijk bijkomende
even => somm
kosten gehad zonder bijkomendee vergoeding bij thuiswerk – onthaalouders hadden een minderontvangst – bij medewerkers
inzet in soms moeilijke omstandigheden – er
rs was er een bijkomende
b
werden geen andere vergoedingen
goedingen voor thuiswerk toegekend
Max. toekenning berekend
kend onder de
d beperking pro rata de prestatiebreuk, aanvangsdatum
tewerkstelling en enkel voor zij die in dienst waren => netto-kostprijs van 63.143 euro (gemeente:
36.996 euro – OCMW:
CMW: 26.147 euro) = < 1% globale personeelskost 2021 (73.561 euro incl.
werkgeversbijdragee op een loonmassa
van 7.780.000 euro)
l
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Coronapremie heeft maximumwaarde van 500 euro

Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc Molen van Kerrebroeck Jabbeke

•

Vraag of er in dit dossierr een overleg me
met de gemeente heeft plaatsgevonden

•

Wat is het resultaat van de door dde gemeente gevoerde overleg met omwonenden over praktische
afspraken ter voorbereiding
oorbereiding van de restauratie en over een mogelijke herbestemming tot uitkijkpost?

•

Wat is het budget
wordt uitgetrokken?
dget die hiervoor
hie
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13.

14.

Toegevoegd agendapunt -raadslid Reinhart Madoc energieprijzen risico's gemeentelijk budget Jabbeke

• Wordt op regelmatige tijdstippen een marktbevragingg ggedaan om goedkopere tarieven te krijgen ? Indien
ja, wanneer gebeurde dit voor het laatst?
aatst? Indien nee,
nee waarom niet en acht het bestuur het nuttig om dit in
de toekomst wel te doen?
• Welke concrete maatregelenn werden reeds genomen om het energieverbruik van de gemeentelijke
gebouwen, de gebouwenn van het OCMW te drukken? Graag een overzicht per gebouw
• Welke concrete maatregelen
tregelen plant
lant men nog in de toekomst om het energieverbruik van de gemeentelijke
gebouwen, de gebouwen
het OCWM te beperken? Graag een overzicht per gebouw met een
ebouwen van he
indicatieve timing
ng
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• Heeft onze gemeente vaste of variabele contracten
ntracten voor gas en elektriciteit?

Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx voorstel met betrekking tot het verstrekken van
gratis zelftests en mondmaskers

• Worden er reeds gratis zelftests
tests en mondma
mondmaskers ter beschikking gesteld?
• Wordt er geïnformeerdd bij de mensen of worden er vragen verkregen?
Voorstel:
ur/OCMW stellen enkele gratis zelftests en mondmaskers ter beschikking
• Gemeentebestuur/OCMW
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15.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx energiefactuur

• Vraag naar opleiding van de OCMW-medewerkers
W-medewerkers die in contact komen met energievragen
• Vraag naar de bereidheid voor het oprichten van een informatiepunt en het gebruik van de gemeentelijke
communicatiekanalen om
m tips op te nemen
nem i.v.m. het verlagen van de energiefactuur
• Vraag naar het inzetten
middelen en fondsen voor de zwakkeren
ten van midde
• Vraag naar de bereidheid van hhet gemeentebestuur om te ondersteunen in het vervangen van oude en de
aankoop van nieuwe
ieuwe en zuinige
zuin huishoudtoestellen bij het cliënteel van het OCMW
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16.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Marleen Vanden
Broucke - Oudenburg organiseert een streekmarkt:
een gemiste kans voor Jabbeke
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17.

• Verwijzing naar het eerder gema
gemaakte voorstel van de N-VA-fractie in verband met het organiseren van een
grote jaarlijkse lokale markt waar
handelaars en producenten hun artikels kunnen aanprijzen
w

(Geheime zitting) Personeel – adjunctalgemeendirecteur - aanbieding ontslag wegens
pensionering per 01 juni 2022
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18.

Wegens het geheim
eim karakter van
va dit agendapunt wordt geen verdere toelichting verstrekt

(Geheime zitting) Adviesbeleid - GECORO stopzetting mandaat huidige voorzitter GECORO aanstelling nieuwe voorzitter
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19.

Wegens het geheim
eim karakter
karakt van dit agendapunt wordt geen verdere toelichting verstrekt

OCMW-raad
31 januari 2022

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 20 december 2021

OCMW-raad 31 januari 2022

W

http://www.jabbeke.be/bestanden/GR20211220.mp4
0.mp4 (verslag)
(ver
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20211220OCMW.pdf
20211220OC
(ontwerp notulen)

OCMW-raad - aanstelling opvolgend voorzitter
OCMW-raad - akteneming na voordracht

GR 31/1/2022 – aanstelling
ng van raadslid Annemieke Dhaese als voorzitter van de gemeenteraad in
nberghe die
d de eed heeft afgelegd als schepen van de gemeente Jabbeke
opvolging van Wim Vandenberghe
Van rechtswege is de voorzitter van de gemeenteraad eveneens voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn
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2.

GR 31/1/2022 – eedaflegging
ging van mevr. Siska
S
Loyson als gemeenteraadslid van de gemeente Jabbeke
Artikel 68 1 DLB bepaaltt dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden bestaat als de
gemeenteraad
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2 bis. Bestuur - gemeenteraadslid - aanstelling
gemeenteraadslid

3.

Bestuur - BCSD - samenstelling - opvolging na
beëindiging mandaat - kennisname

GR-verkiezingen 14/10/2018 – voordrachtakte kandidaat-leden
den bijzonder ccomité voor de sociale
dienst (BCSD) – voordracht dhr. Jan Talloen als kandidaatt lid => eind
einddatum: 31/12/2021 – opvolging:
dhr. Thierry Tempère
CSD
GR 2/1/2019 – aanstelling dhr. Jan Talloen als lid BCSD

Dhr. Thierry Tempère voldoet
aan de vereisten voor de verkiesbaarheid en
vold
bevindt zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid
Op 11/1/2022
/2022 heeft
he dhr. Thierry Tempère de eed afgelegd in handen van de
voorzitter
de raad voor maatschappelijk welzijn
oorzitter van d
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Bij bereiken einddatum mandaat = dhr. Jan Talloen
rechtswege ontslagnemend en wordt
alloen van re
ordrachtakte aals opvolger werd vermeld
opgevolgd door de persoon die op de voordrachtakte

Bestuur - gemeenteraad - vertegenwoordiging
intergemeentelijke samenwerkingen en adviesraden herneming

N.a.v. het overlijden van raadslid Hildee Despiegelaere dient vervanging te gebeuren voor de
intergemeentelijke samenwerkingen,
gemeenteraadscommissies en –adviesraden waarvoor het
n, gemeenteraa
raadslid was aangesteld als vertegenwoordiger
egenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
OCMW Jabbeke
Vervanging voor:
•

Jogi: (Hilde Despiegelaere)
ere)

•

Jogi - beheerscomité Woonpunt - plaatsvervanger (Hilde Despiegelaere)
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4.

5.

Personeel - coronapremie - toekenning

Beslissing Belgische federale regering dat ondernemingen hun werkgevers
vers in 202
2021 een eenmalige
kennen => werkgeversbijdrage sociale
‘coronapremie’ in de vorm van consumptiecheques kunnen toekennen
zekerheid werkgever beloopt 16,5%

Maatregel heeft tweevoudig doel:
• Bedrijven kunnen zo hun werknemers bedankenn voor hun werk tijdens deze moeilijke periode en hen
blijven motiveren terwijl de salariskosten voor
werkgever worden geoptimaliseerd
or de werkgev
• Manier om bij te dragen aan heropstart van de plaatselij
plaatselijke economie aangezien de coronapremie alleen
kan worden gebruikt voor aankopen inn België
Het SC wenst hieraan gevolg te geven => somm
sommige personeelsleden hebben uiteindelijk bijkomende
kosten gehad zonder bijkomendee vergoeding
ver oeding bij thuiswerk – onthaalouders hadden een minderontvangst – bij medewerkers
rs was er een bijkomende inzet in soms moeilijke omstandigheden
Max. toekenning berekend
d onder de
d beperking pro rata de prestatiebreuk, aanvangsdatum
tewerkstelling en enkel voor
oor zij die in dienst waren => netto-kostprijs van 63.143 euro (gemeente:
36.996 euro – OCMW: 26.147 euro) = < 1% globale personeelskost 2021 (73.561 euro incl.
werkgeversbijdrage op een loonmassa van 7.780.000 euro)
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Coronapremie heeft maximumwaarde van 500 euro

De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 7 maart 2022 om 20 uur

