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1.

Bestuur - intergemeentelijke samenwerking Raakvlak
- beheerscomité - gemeentelijke vertegenwoordiging

GR 4/2/2019 – aanduiding burgemeester
emeester Frank Casteleyn als gemeentelijk vertegenwoordiger voor
rking Raakv
de intergemeentelijke samenwerking
Raakvlak – raadslid Ilse Vandenbroucke werd aangesteld als
ntelijk vertegen
plaatsvervangend gemeentelijk
vertegenwoordiger
GR 31/01/
31/01/2022 – eedaflegging schepen Wim Vandenberghe =>
bevoegdheid
voor erfgoed = voorstel om burgemeester Frank Casteleyn
bevoegd
te vervangen
door schepen Wim Vandenberghe als gemeentelijk
ver
vertegenwoordiger
voor de intergemeentelijke samenwerking Raadvlak
ve
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2.

3.

Woonbeleid - woonmaatschappijen - afbakening
werkingsgebieden - vastleggen stemverhouding lokale
besturen

Onderlinge stemverhouding van lokale besturen die deel uitmaken van een werkingsgebied wordt
uiteindelijk door Vlaamse regering bepaald
paald
Voor woonmaatschappijen is er de verplichting dat gemeenten en OCMW’s steeds over >50% van
de totale stemrechten moeten beschikken
Vastleggen stemverhouding
ing op basis van objectieve criteria:
• Verhouding aantal sociale huurwoningen/gemeente
huur
• Verhouding tussen
sen aantal huishoudens/gemeente
huish
Voor Jabbeke lijken
ken geen andere
ande criteria voor overweging te moeten worden gevraagd
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Vraag kabinet Vlaams ministerie voor wonen om i.k.v. afbakening
afb
werkingsgebieden voor
uding onder lokale besturen vast te leggen =>
woonmaatschappijen de onderlinge stemverhouding
uitbrengen advies voor 13 mei 2022

Patrimonium - Krakkestraat - overdracht openbaar
domein - kosteloze grondafstand

GR 16/6/2008 – goedkeuring uitrustingswerken
itrustingswerken in verkaveling gelegen in de Snellegemstraat te
Zerkegem => Krakkestraat
rgunning verleen
7/5/2009 – verkavelingsvergunning
verleend door deputatie West-Vlaanderen
rond bestem
Overname perceel grond
bestemd als nieuwe wegenis van de verkaveling Krakkestraat => opp. 8a
48ca
Afstand ten voordele
openbaar domein gemeente Jabbeke gebeurt om niet
ordele van ope
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Rooilijnplan

5.

Patrimonium – ambachtelijke verkaveling - Parkweg –
verkoopovereenkomsten

Verkoopovereenkomst voor lot 4 en lot 10 van de gemeentelijkk ambachtelij
ambachtelijke verkaveling Parkweg
GR 4/11/2019 – regeling verkoopprocedure voor verkoop reste
resterende percelen RUP
Bedrijventerrein Stationsstraat
datenlijst => ad
20/3/2020 – laatste publicatie en afsluiting kandidatenlijst
administratief onderzoek bij alle
weerhouden kandidaten

GR 21/12/2020 – beslissing tot aankoop
p site Civiele Bescherming langs de Parkweg
SC 22/2/2021 – verdere afhandeling
elin 2e verkoo
verkoopprocedure nadat site Civiele Bescherming in
eigendom is van gemeente Jabbeke
eke
SC 5/11/2021 – verderzetting
verkoopprocedure resterende percelen ambachtelijke grond zonder
ting verkooppro
en van civiele be
opname van de percelen
bescherming
Globale verkoopprijs:
prijs:
• Lot 4 – 39077 m²:
m²
• Lot 10 – 1999m²:
99m²:

429.770
429 7 euro
219.890
euro
2
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GR 9/11/2020 – uitbreiden verkoopvoorwaarde
terrein
arde voor resterend
res
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6.

Patrimonium - Jabbeke centrum - omgevingsaanleg aankoop kunstwerk 'de val van het paard'

Voorzien van een kunstwerk is aanbevolen bij belangrijke
grijke openbare projecten => norm hiervoor
nwel niet dwinge
toepasselijk bij federale en Vlaamse overheid = evenwel
dwingend voor lokale besturen
Kern Jabbeke => 4 belangrijke projecten waarbij een kunstwe
kunstwerk overwogen kon worden

Voorstel is herneming uit 2013 dat
at toen evenwel niet kon doorgaan
Voorstel om over te gaan tot aankoop kunstwerk
‘De val van het paard’ van beeldhouwster Livia
kun
Canestraro = een verwijzing
legende
ng naar de le
en van Maria van Bourgondië
Het kunstwerk is heel
waardevol en werd volledig gebeeldhouwd uit Carrara-marmer – heeft een
el waardevo
hoogte van 3,5m
Aankoopprijs: 150.000
50.000 euro
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projec
Voorstel om bij afsluiting van het geheel van deze projecten
een kunstwerk te voorzien in de deels
vernieuwde Dorpsstraat – palend aan de oude begr
begraafplaats
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7.

Leefmilieu - Infrabel - tussen Westernieuwweg en
Hogeweg - aanleg nieuwe weg - dossier der wegen

Aanvraag betreft aanleggen nieuwe weg gelegen op een terrein in de Westernieuwweg
Westernieuw
=> aanvrager
is geen eigenaar van de percelen
> GR neemt ken
Aanvraag moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad =>
kennis van standpunten,
opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens OO (9-12-2021 t.
t.e.m. 7-1-2022) – 2 bezwaren
• 1 bezwaar ingediend door eigenaars van 1 van de percelen
rcelen => opmerking
opmerk dat Infrabel geen aanvrager
ontvankelijkhe omgevingsvergunningsaanvraag =
is van de werken = geen vereiste voor volledigheid en ontvankelijkheid
wel een belangrijk element bij beoordeling van het
et dossier der wegen

SC is bevoegd i.k.v. vergunningenbeleid
omgevingsaanvragen
eleid voor omgev
GR is bevoegd voor volledige uitrusting
itrusting die op einde vergunningsvergunningsprocedure en realisatie
bij openbaar domein moet ingelijfd
lijfd worden => plan omtrent grondafstand aan openbaar domein
ontbreekt bij huidig dossier
omgevingsvergunningsaanvraag
sier omgevingsv
Voorstel om geen goedkeuring
edkeuring te verlenen aan het dossier van de wegen => opmerking: bij
omgevingsvergunningsaanvraag
nningsaanvraag vvoor aanleggen nieuwe gemeenteweg moet na uitvoeren van de
werken de gemeenteweg
eenteweg ‘om niet’ afgestaan worden ten voordele van het openbaar domein
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Gemeentewegendecreet legt ligging en breedte
gemeentewegen vast in gemeentelijke
edte gemeente
rooilijnplannen => in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag
ontbreekt ontwerp rooilijnplan
evingsverg
r
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Lokale Politie Kouter - jaarrekeningen 2020 –
kennisname

TE
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8.

9 februari 2022 – definitieve vaststelling
begrotingsrekening 2020 door politieraad

Vaste activa
Vlottende activa
Totaal activa

4.241.206,00
241.206,00 Eigen
g ve
vermogen
4.039.677,00
Schulden
.039.677,00 Schuld
8.280.883,00
0.883 Totaal passiva

Nadelig exploitatieresultaat
eresultaa
Batig uitzonderlijk
rlijk
j resultaat
taat van het dienstjaar
j
Batig resultaat

6.012.944,00
2.267.939,00
8.280.883,00
0,00
0,00
870.459,00

GEWONE DIENST BUITENGEWONE
TENGEWONE DIENST
Vastgestelde rechten ten voordele van de politiezone
Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen
Vastgestelde uitgaven

304.416,47
304.4

0

0

15.704.601,56
6

304.416,47

-12.147.431,18
12.147.431,18

-816.788,92

EE
N

Netto vastgestelde rechten

15.704.601,56
6

BEGROTINGSRESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR
NEGATIEF
TOTAAL BEGROTINGSRESULTAAT
POSITIEF
Netto vastgestelde rechten
Aanrekeningen

-512.372,45

15
15.704.601,56

304.416,47

-12.087.767,87

-376.661,25

POSITIEF

G
EM

J
BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT VAN HET DIENSTJ
DIENSTJAAR

3.616.833,69

NEGATIEF

-72.244,78

DIG RESULTAAT
TOTAAL BOEKHOUDKUNDIG
Vastgelegde uitgaven
Aanrekeningen

ar ov
agen
g vastleggingen
Naar het volgend dienstjaar
over te dragen

12.147.431,18

816.788,92

-12.087.767,87

-376.661,25

59.663,31

440.127,67
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3.557.170,3
3.557.170,38

POSITIEF

9.

Lokale Politie Kouter - begroting - dienstjaar 2022

09/02/2021 – vaststelling door politieraad
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Jaardotatie 2022 – 1.282.849,00 euro (2021: 1.246.251,00 euro)

BUITENGEWONE DIENST

ONTVANGSTEN
12.767.127,00 Totaal eigen dienstjaar
0,00 Positief resultaat eigen dienstjaar
278.424,00 Totaal vorige dienstjaren
Positief saldo vorige dienstjaren
stjare
j
j
13.045.551,00 Totaal eigen+vorige dienstjaren
g
0,00 Positief resultaat voor overboekingen
g
0,00 Totaal van de overboeking
overboekingen
do overboekingen
g
13.045.551,00 Positief saldo
et die
0,00 Totaal voor het
dienstjaar
raamd resultaat dien
Geraamd
dienstjaar
begr
Geraamd algemeen begrotingsresultaat
vorig jaar
alge
g
Geraamd algemeen
begrotingsresultaat

EE
N

UITGAVEN
Totaal eigen dienstjaar
Negatief resultaat eigen dienstjaar
Totaal vorige dienstjaren
Negatief saldo vorige dienstjaren
Totaal eigen+vorige dienstjaren
Totaal van de overboekingen
Negatief saldo overboekingen
Totaal voor het dienstjaar
Geraamd negatief resultaat dienstjaar

ONTVANGSTEN
NTVA
190.500,00
90.500 0 Tot
Totaal eigen dienstjaar
190.500,00 Positief resultaat eigen dienstjaar
0 Totaal vorige dienstjaren
0 Positief saldo vorige dienstjaren
190.500,00 Totaal eigen+vorige dienstjaren
190.500,00 Positief resultaat voor overboekingen
0 Totaal van de overboekingen
Positief saldo overboekingen
190.500,00 Totaal voor het dienstjaar
Geraamd positief resultaat dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar
geraamd algemeen begrotingsresultaat

G
EM

UITGAVEN
Totaal eigen dienstjaar
Negatief resultaat eigen dienstjaar
Totaal vorige dienstjaren
Negatief saldo vorige dienstjaren
Totaal eigen+vorige dienstjaren
Negatief resultaat voor overboekingen
oekingen
g
Totaal van de overboekingen
ggen
kingg
Negatief saldo overboekingen
Totaal voor het dienstjaar
ar
Geraamd negatief resultaat
at dienstjaar
j
Geraamd algemeen begrotingsresultaat
vorig jaar
l

12.767.127,00

278.424,00
278.424,00
13.045.551,00

0

13.045.551,00
-392.865,00
3.383.770,00
2.990.905,00
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GEWONE DIENST

190.500,00
190.500,00
190.500,00
0
0
0

Overheidsopdrachten - zaal Sarkoheem - vervangen
tafels - ontwerp

De tafels in gemeenschapszaal Sarkoheem zijn oud en versleten
Voorstel tot aankoop 80 nieuwe tafels en 8 bijhorende karren => zelfde tafels als in SPC, zaal De
waenenbu
Schelpe,VCJ en zaal Swaenenburg
rijs: 23.000 euro, excl. BTW (27.830 euro, incl. BTW)
Geraamde kostprijs:
ze van onderh
Gunning bij wijze
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
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10.
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11.

Overheidsopdrachten - communicatie - buitendisplay
- gemeentehuis Jabbeke - ontwerp

Voorstel voor aankopen bijkomend digitaal buitenscherm zoals reeds gepla
geplaatst op het dorpsplein in
Snellegem
Bedoeling om in elke deelkern te starten met een digitaal led buite
buitenscherm – geplaatst op een
centrale plaats

De borden worden aangestuurd binnen
bestaande digital-sign-omgeving van de gemeente
n de bestaand
Led-schermen maken ook deel uitt van een nieuwe
nieuw communicatielijn die gedeeltelijk de banners kan
aanvullen en/of vervangen
De borden bevatten meer vaste informati
informatie zoals historiek en de uurregeling van de lijnbussen,
overheidsinformatie off verwijzingen na
naar grotere gebeurtenissen en events
Geraamde kostprijs:
ijs: 25.000 euro, excl. BTW
Gunning bij wijze
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
ze van onderh
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Voor Jabbeke is plaatsing op de gevel van hett gemeentehu
gemeentehuis een opportuniteit
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12.

Overheidsopdrachten - jaarlijkse onderhoudsbeurt
sportvelden 2022 – onderhandelingsprocedure –
ontwerp

Het betreft volgende sportvelden:
• Bogaertstadion Jabbeke:
hoofdterrein,, 2e terrein, 3e terrein, 1e duiveltjesterrein, 2e duiveltjesterrein,
tbalterrein 2e kkrachtbalterrein, 3e krachtbalterrein
1e krachtbalterrein,
• Van Caloenstadion Varsenare: hoofdterrein,
errein, 2e terre
terrein, 3e terrein, duiveltjesterrein, 1e krachtbalterrein, 2e
krachtbalterrein
achtbalterrein
• Sportcentrum Zerkegem:
hoofdterrein, 2e terrein, duiveltjesterrein
hoofdterrein
• FC Zerkegem:
terrein
in en 2e terrein
• Krachtbal Snellegem:
1e terr
• Swaenenburg Stalhille:
1e terrein
e:
Geraamde kostprijs:
js: 20.890 euro, eexcl. BTW
Gunning bij wijze
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
ze van onderh
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De opdracht ‘Onderhoud sportvelden seizoen 2022’ werd opgemaakt door de dienst
gemeentewerken

Grond bijvoeren- Grond bijvoerennivelleren (eigen nivelleren
regie)
(aannemer)
Maaifrezen
Bogaertstadion Jabbeke.
Hoofdterrein
2e terrein
3e terrein
1e duiveltjesterrein
2e duiveltjesterrein
1e krachtbalterrein
2e krachtbalterrein
3e krachtbalterrein

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

FC Zerkegem
Hoofdterrein
Krachtbal Snellegem

Swaenenburg Stalhille
1e terrein

X
X

EM

1e terrein
2e terrein

X

X
X

X

schudb
schudbeluchte
n

X
X

X
X

doorzaaien

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
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X
X
X

Sportcentrum Zerkegem
Hoofdterrein
2e terrein
duiveltjesterrein

X

Recycling
dressen

X
X

X
X

Van Caloenstadion Varsenare
Hoofdterrein
2e terrein
3e terrein
duiveltjesterrein
1e krachtbalterrein
2e krachtbalterrein

Diep
vertidraine Ondiep
prikken (20
ren
Diepverluchten (prikken) cm)

TE
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A

Verticuteren

X
X
X

datum uitvoering
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BEWERKINGEN

LOCATIE

D

GEMEENTE JABBEKE - ONDERHOUD SPORTVELDEN - 2022.
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13.

Personeel - functie van Algemeen Directeur vacantverklaring bij wijze van bevordering functieomschrijving en organisatie van de selectie

GR 4/10/2021 – toetreden tot Poolstok voor ondersteuning
ersteuning iinzake P&O-beleid

Uit deze functieomschrijving blijkt dat
kennis en competenties in hoofde van de kandidaten
at o.a. de kenn
pgesomd in het selectiereglement
worden beoordeeld die worden opgesomd
b
Keuze om de functie te gaan begeven bij bevordering,
dan wel aanwerving moet gemaakt worden
door de GR
Zowel door AD als door
gewezen op het belang en hoogdringendheid van het dossier en
oor AAD werd
w
op de aanwezige interne
competentie
nterne competen
In oktober 2021
1 werd door de
d GR een nieuw selectiereglement goedgekeurd voor functie AD
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Advies Poolstok voor een aangepaste en degelijke functie
functieomschrijving voor de Algemeen Directeur

•

De aangepaste functieomschrijving van AD goed te keuren
en => de daarin vervatte kernresultaatsgebieden
ling kandidaten in bevorderingsprocedure
en competenties zullen als basis dienen voor beoordeling

•

De statutaire functie van AD vacant te verklaren en deze te ve
vervullen bij wijze van bevordering

•

ventuele bijkom
De volledige selectieprocedure, inclusief eventuele
bijkomende proef, uit te besteden aan een extern
selectiebureau = Poolstok => dat hiervoor
oor beroep zal op
o een selectiebureau

•

De leden van de jury worden nominatief
natief aangeduid door de GR

•

Het SC zal de beslissingen nemen
men betreffende de geldigheid van de kandidaturen

•

De aanstelling zal worden
en voorgelegd aan de GR

•

De wervingsreservee wordt voor 2 jaar vastgesteld en is niet verlengbaar

•

Voormalige titularissen
ularissen van de functie van secretaris, die zich beroepen op art. 589 §3 DLB, zullen
onderworpen worden aan een
ee vergelijking van titels en verdiensten via een bijkomende proef
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Voorstellen:

Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc opruimen door de gemeentediensten of private
groenaannemers van omgewaaide bomen, takken en
overige schade op door de stormen van 19, 20 en 21
februari 2022 - openbaar terrein Jabbeke

VRAGEN:
• Hoeveel interventies werden door dee gemeentedien
gemeentediensten uitgevoerd tijdens deze stormen? Om hoeveel
bomen of m³ hout ging het tijdens deze interventies op openbaar domein?
• Wat gebeurde er met het opgeruimde
ruimde hout?
groe
• Werd ook gebruik gemaaktt van private groenaannemers?
• Hoeveel interventies werden er door de
deze private groenaannemers uitgevoerd tijdens deze stormen? Om
tijde deze interventies op openbaar domein?
hoeveel bomen of m³³ ging het tijdens
• Wat gebeurde er met het opgeruimde
hout door deze private groenaannemers?
opgeru
• Worden deze bomen op het openbaar terrein opnieuw aangeplant? Timing van de aanplanting?
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14.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc onveilige bomen openbaar terrein Jabbeke

VRAGEN:
• Is er een lijst van bomen met een twijfelachtige conditie
terrein in onze gemeente?
nditie op het openbaar
o
lyse gemaakt?
• Wordt er van dergelijke bomen een risicoanalyse
• Op wie doet de gemeente beroep om vast
st te stellen of de vitaliteit van een boom niet in orde is?
• Hoe verloopt de communicatie met inwoners en omw
omwonenden als zij twijfels over de veiligheid van bomen
melden?
• Is het zo dat sommige bomen inn onze gemeente
gemeen wel erg dicht op de perceelsgrens van particulieren staan?
• Hoe komt het dat het bestuur
geen rekening houdt en de bomen dichter dan de
estuur met het veldwetboek
v
wettelijk voorgeschreven
en afstand inplant t.a.v. voortuinen van bewoners?
• In hoeverre wordt er voor het behoud
beho van een boom dan wel voor een proactieve kap gegaan in geval van
twijfels over de veiligheid?
• Wat is de procedure
cedure bij enige schade voor omwonenden door bomen op gemeentelijk openbaar terrein?
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15.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc aanpak zwarte verkeerspunt - Gistelsteenweg,
Kerkeweg, Jabbeke N367

VRAGEN:
• Waarop baseerde
rde het bestuur zich
zi om niet in te gaan op de aanbevelingen van het kenniscentrum?
eweest tussen AWV
A
• Is er overleg geweest
en de gemeente om het niet gevolgde advies te bespreken?
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16.

O

OCMW-raad
7 maart 2022

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Goedkeuring van de notulen
tulen van de OCMW-raad van 7 maart 2022
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W

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220307.mp3
20307.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20220307OCMW.pdf
_20220307OC
(ontwerp notulen)

2.

Gezondheidsbeleid - ELZ WE40 - eerstelijnszone
regio Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke aanduiding nieuwe vertegenwoordiger

Doel: effectieve en kwalitatieve eerste lijnn waar de bburger centraal staat en die toegankelijk is voor
iedereen
Jabbeke behoort tot ELZ WE40
40 => samen met Beernem, Oostkamp en Zedelgem
GR 4/11/2019 – kennisname
vorming van Eerstelijnszone WE40 en aanduiding schepen Paul
ame van de vorm
Storme en AAD Cathérine
Vandewalle als vertegenwoordigers van de gemeente Jabbeke
érine Vandewall
Op 1/6/2022 gaat AAD
pensioen en dient zij vervangen te worden => voorstel om de
D met pen
thuiszorgcoördinator aan
duiden als 2e vertegenwoordiger voor Jabbeke
an te d
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Eerstelijnszone: geografische afgebakend gebied
d – gevorm
gevormd door 1 of meerdere gemeenten –
aangestuurd door een zorgraad

3.

Sociaal beleid - crisissituatie in Oekraïne crisisopvangplaatsen Licht & Liefde - eenmalige
dotatie

Beslissing Europese Raad: vluchtelingen uit Oekraïne krijgen automatisch
omatisch 1 ja
jaar (kan verlengd worden
tot 3 jaar) een beschermde status in de EU => ze kunnen zich aldus registre
registreren in elke EU-lidstaat
telingen zo veel
ve mogelijk naar plekken waar
In België is Fedasil gelast met de opvang => stuurt vluchtelingen
n = toewijzing ga
verschillende gezinnen kunnen collectief samenzitten
gaat aldus sneller

Afsprakennota voor samenwerking tussen
en Licht en LLiefde – Huis 45 – en lokaal bestuur Jabbeke:
• OCMW sociale dienst onderzoekt toekenning
zodra tijdelijk verblijfsstatuut in orde is
nning leefloon
le
• Er wordt een vergoeding voor huisvesting
aangerekend die varieert van 10 tot 40% van het leefloon
isvesting aanger
• Voorzien van 10-rittenkaartenn voor de verplaatsingen
naar het gemeentehuis
ver
• Werken aan een succesvolle motivatiecamp
motivatiecampagne om vaccinatie zoveel als mogelijk aan te moedigen
• Andere inwoners uit Oekraïne
ekraïne kunnen bberoep doen op het materiaal dat Huis 45 intussen ontvangen
heeft van de buurt
Participeren door het gemeente
gemeentebestuur in het geschikt maken van de noodopvang in Huis 45 =>
voorstel om éénmalig tussen
ussen tte komen voor ½ van de investeringskost L&L = 15.000 euro

OCMW-raad 4 april 2022

Ondertussen zijn er 32 personen uit Oekraïne toegewezen aan Huis 45 => capaciteitsmogelijkheid
tot 60 personen

De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 16 mei 2022 om 20 uur

