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1.

Bestuur - Raad voor Verkiezingsbetwistingen kennisname arrest

GR 31/1/2022 – verkozenverklaringg voorgedragen kandidaten
k
voorzitter GR, 3e schepen Geert
Depreé (vanaf 1 januari 2023 en dit voor het verder
verloop van deze legislatuur) en 4e schepen
ver
Wim Vandenberghe
or 2 GR-leden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen tegen
24/2/2022 – bezwaar door
deze beslissingen van GR 31/1/20
31/1/2022
30/3/2022 – openbare
Raad voor Verkiezingsbetwisting => beslissing: “Het door de
nbare zitting Ra
verzoekende partij
artij ingediende bezwaar is ontvankelijk maar ongegrond”
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2.

3.

Algemeen directeur – adjunct-algemeen directeur waarneming van het ambt bij vacantverklaring

Mogelijkheid tot aanstellen door dee functiehouder van het ambt van een waarnemend algemeen
directeur voor vervanging van kortere
tere duur
Art. 166 DLB => GR is bevoegd
aanstelling waarnemend algemeen directeur zodra het ambt
gd voor aanst
vacant werd verklaard
Waarnemend algemeen
en directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn
Voorstel om de directeur in dien
dienst van gemeente en OCMW Jabbeke aan te stellen als waarnemend
algemeen directeur
eu
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Eerdere kennisname door GR van de beëindiging
diging van hhet ambt van algemeen directeur en adunctalgemeen directeur per 1 juni 2022

Adviesraden - bibliotheek - beheersorgaan - opvolging
raadslid

Door het overlijden van raadslid
lid Hilde Despiegelaere
De
dient een opvolgend raadslid aangesteld te
heersorgaan voor
voo de openbare bibliotheek
worden als lid van het beheersorgaan
Door de GR dient een
opvolging
en o
vol ing vvoorzien te worden
hr. Matthias Vanhessche
Van
Voorstel om dhr.
aan te duiden als opvolger en dit voor de nog resterende
termijn van het mandaat
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4.

5.

Intergemeentelijke samenwerking - WVI buitengewone algemene vergadering - 8 juni 2022 agenda

Agenda:
one algemene vergadering
verg
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone
dd. 15-12-2021
rverslag)
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2021
commiss
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Mededelingen
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Ilse Vandenbroucke
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Peter-Jan Hallemeersch
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Algemene vergadering WVI – woensdag 8 juni 2022
22

6.

Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging (OV) - algemene
vergadering - 8 juni 2022 - agenda

Agenda:
1. Kennisneming van het jaarverslag, hett verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de
Commissaris.
boekjaa 2021.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar
ijting aan de bestuurders
best
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting
en aan de Commissaris.
4. Statutaire benoemingen.
n.
5. Statutaire mededelingen.
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Carine Vandermeersch
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois
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Algemene vergadering Fluvius – woensdag 8 juni 2022
202

7.

Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West algemene vergadering - 20 juni 2022 - agenda

Agenda:
1. Kennisneming verslagen van Fluvius West van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2021.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten
op 31 december 2021 (balans,
a
khoudkundig besluiten en waarderingsregels).
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig
mstig art. 6:114 en
e volgend WVV.
bestuurd
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders,
de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris van Fluvius West met betrekking tot het boekjaar 2021.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding
activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
breiding activ
6. Statutaire benoemingen.
en.
7. Statutaire mededelingen.
linge
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Joël Acke
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois
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Algemene vergadering Fluvius West – maandag 20 juni 2022

8.

Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO algemene vergadering - 24 juni 2022 – agenda

Agenda:
an Bestuur en van de commissaris over het
1.
Kennisneming verslagen van Imewo van de Raad van
boekjaar 2021.
2.
Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31 december 2021 (balans,
dige besluit
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige
besluiten en waarderingsregels).
3.
Vaststelling uitkeringen overeenkomstigg art. 6:114 en vvolgend WVV.
an de bestuurders,
bestuur
4.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan
de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van Imewo met betrekking tot he
het boekjaar 2021.
5.
Desgevallend aanvaarding uitbreiding
breiding activiteiten
activiteit gemeenten voor (neven)activiteiten.
6.
Statutaire benoemingen.
ommissaris.
7.
Benoeming van een commissaris.
lingen.
8.
Statutaire mededelingen.
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Joël Acke
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois
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Algemene vergadering IMEWO – vrijdag 24 juni 2022

9.

Intergemeentelijke samenwerking - Zefier jaarvergadering - 9 juni 2022 - agenda

Agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar
boekjaa 2021;
evisor over de jaarrekening
jaar
2. Verslag van de commissaris-revisor
2021;
3. Goedkeuring van de jaarrekening
resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
ning 2021 (balans,
(bal
ders en de commissaris-revisor.
comm
4. Kwijting aan de bestuurders
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Mark Casteleyn
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Anja Bouché
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Algemene vergadering Zefier – donderdag 9 juni 2022

10.

Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - algemene
vergadering - 21 juni 2022 - agenda

Agenda:
1.
Toetreding van deelnemers
2.
Actualisering van bijlagen l en 2 aan de statutenn ingevolge toetred
toetredingen
20
3.
Verslag van de raad van bestuur over boekjaarr 2021
4.
Verslag van de commissaris
ver boekjaar 202
5.
a. Goedkeuring van de jaarrekening over
202I afgesloten per 31" december 2021
winstverdelin over boekjaar 2021,
b. Goedkeuring van de voorgesteldee winstverdeling
6.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7.
Actualisering presentievergoeding
ding
8.
Statutaire benoemingen
9.
Aanstelling commissaris
Varia en mededelingen
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Peter-Jan Hallemeersch
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Olivier Fourier
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Algemene vergadering TMVS – dinsdag 21 juni 2022

11.

Intergemeentelijke samenwerking - TMVW algemene jaarvergadering - 17 juni 2022 - agenda

Agenda:
1.
Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
ngevolge wijziginge
2.
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge
wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
3.
Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021.
4.
Verslagen van de commissaris
af
5.
a.Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaarr 2021 afgesloten
per 31 december 202L
b.Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening ove
over boekjaar 2021 afgesloten per 31
december 2021
6.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7,
Actualisering presentievergoeding
ding
8.
Statutaire benoemingen
9.
Aanstelling commissaris
Varia
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Ilse Vandenbroucke
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois
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Algemene vergadering TMVW – vrijdag 17 juni 2022

12.

Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - algemene
vergadering - 22 juni 2022 - agenda

Agenda:
1.
Samenstelling van het bureau
ne vergade
2.
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering - goedkeuring
3.
Verslag van de commissaris-revisor - kennisname
ennisname
rkingsbijdrage deelnemers en voorstel van resultaatverwerking
4.
Goedkeuren jaarrekening 202t, werkingsbijdragen
volgens de artikelen 52 en 52biss van de statuten
5.
Kwijting aan bestuurders
6.
Kwijting aan de commissaris-revisor
is-revisor
7.
Ontslag en benoeming commissaris-revisor
missaris-revis
8.
Ontslag en benoeming
bestuurders
ming van bestuurd
Gemeentelijk vertegenwoordiger: Claudia Coudeville
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Joël Acke
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Algemene vergadering IVBO – woensdag 22 juni 2022

Intergemeentelijke samenwerking - stuurgroep
Vloethemveld – kennisgeving

Gemeente Jabbeke en Zedelgem
m hebben ee
een samenwerkingsovereenkomst i.k.v. het beheer en de
eatieve uitbouw van Vloethemveld
cultuurhistorische en recreatieve
Van belang om de GR
R op geregeld tijdstip te informeren
Voorlegging van het verslag van de stuurgroep Vloethemveld van 24/2/2022 en van het verslag van
de waarnemingen
omtrent de evolutie van de natuurwaarden
en 2021 omtre
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14.

Patrimonium - aankoop bosareaal avonturenrecreatie - Oudenburgweg - ontwerp

Inzet gemeente voor realisatie bijkomend bosareaal => streven om bestaande
taande do
dorpsbosjes te
verwerven i.k.v. recreatieve voorziening
Fietsen – voornamelijk langs onverharde/gravel routes is aan een enorme opmars bezig
ails => potentiee
Jabbeke bevat enkele unieke bossen uitstekend voor bike-trails
potentieel om verschillende kleine
boszones met elkaar te verbinden tot een specifieke bike-tour
ke-tour van ± 15 à 20 km in de driehoek
Jabbeke-Snellegem-Varsenare
ndaag een gedoo
Gebruik private bossen bij manifestaties is op vandaag
gedoogzaamheid van eigenaars

•

aat uit 6 kadastrale
ka
Zuidelijk blok => ± 44.770m² - bestaat
percelen en vormt een rechthoekig geheel
m² = meer w
– geschatte waarde: 4,5 euro/m²
waardevolle opstal van de bomen – gelegen in
parkgebied

•

0m² - bestaat uit 2 kadastrale percelen en vormt samen een L-vormig
Noordelijk blok => ± 20.560m²
geheel – geschatte waarde:
arde: 3,5 euro/m²
euro/m - gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied

oor een totale
tota opp. van 6ha 53a 36ca = 270.000 euro => eigenaars zijn bereid
Geschatte waarde voor
om tegen schattingsprijs
dragen naar de gemeente
gsprijs over te d
ngewend worden
wor
Het goed zal aangewend
voor openbaar nut als recreatieve- en wandelruimte voor het brede
publiek
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Voorstel om over te gaan tot verwerving vann 2 bosjes la
langs de Oudenburgweg:
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15.

Patrimonium - groenblauwe netwerken - aankoop
pand - Dorpsstraat 18 Jabbeke - ontwerp

Overweging om het pand gelegen in de Dorpsstraat 18 aan te kopen => kadastrale
astrale opp
opp. 191m²
Aankoop van het pand wordt gekaderd in de ruimere toekomstvisie voor
or de kern Jabbeke
Aan de overzijde van de straat is er het initiatief voor de wegname
name van de elektriciteitscabine en het
vrijmaken van de inkokering van de Jabbekebeek t.v.v. de landschapswaarden
ndschapswaarde
Aan de noodzijde van de Jabbekebeek wordt gewerkt
realisatie van een wandelpad langs de
kt aan de realisat
Jabbekebeek, hetgeen in ontwerp gerealiseerd iss tussen Wests
Weststraat en einde project Danneels
(Stationsstraat, Boomgaardstraat/Hovenierstraat)

Geschatte venale verkoopwaarde: 300.000 euro => rekening houdend met de mogelijke 14%
wederbeleggingsvergoeding die de eigenaar zzou kunnen bekomen indien tot onteigening zou
overgegaan worden = 342.000 euro
Vraag voor goedkeuring voor de onder
onderhandse verkoopovereenkomst voor 350.000 euro en voor de
ten lasteneming van alle
bijhorenden kosten
lle bijhoren
Het goed wordt
aangewend voor openbaar nut voor het vooropgestelde ruimtelijke
rdt aangewen
ordeningsproject
ct
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Het voorzien van groene en blauwe structuren
turen in de ccentra komen tegemoet aan de uitdagingen
inzake klimaatverandering
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16.

Patrimonium - verkaveling Hof van Straeten Varsenare-Noord - tweede verkoopprocedure

Neerleggen 4 verkoopovereenkomsten n.a.v. de 2e verkoopprocedure van de gemeentelijke
ge
verkaveling Varsenare-Noord:
• Lot 6 – globale verkoopprijs: 110.500 euro – 442m²
• Lot 11 – globale verkoopprijs: 98.750 euro – 395m²
• Lot 22 – globale verkoopprijs: 138.000 euro – 552m²
• Lot 29 – globale verkoopprijs: 145.500 euro – 582m²
oor verkoop rest
resterende 24 percelen in VK1
GR 17/5/2021 – goedkeuring 2e verkoopprocedure voor
31/8/2021 – Publicatie en afsluiting kandidatenlijst
administratief onderzoek bij alle weerhouden
st => administra
kandidaten

SC 4/4/2022 – ondersteuning van de vraag voor afwijking
op de toewijzingsprocedure voor lot 11
a
(halfopen bebouwing):
• het gemeenteraadsbesluit bepaalt
voor een perceel met halfopen bebouwing zoveel als
paalt dat kandidaten
kandid
mogelijk gekoppeld kiezen
• De gekozen percelen voor halfopen be
bebouwing dienen per 2 aan te sluiten bij elkaar om wachtgevels te
elbouw te voorzien
voo
vermijden en koppelbouw
• Kandidaat-koper voor lot 11 heeft
hee een gezin van 8 personen => lot 11 (halfopen bebouwing) heeft een
an lot 24 (halfopen
(halfop bebouwing waar aanpalend reeds gebouwd werd) waardoor een grote
groter opp. dan
kwaliteitsvollee woning kan gebouwd
worden
g
• Door voor lot 24 te kiezen
kiez wordt niet gekoppeld aan een andere halfopen bebouwing
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22/3/2022 – loting en toewijzing van de loten
oten

EN
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17.

Ruimtelijke planning - aanvraag planologisch attest Mercator Press - principebesluit

Industriezone Noord Jabbeke was reeds in aanleg voor de vastlegging van het
et gewestp
gewestplan = volledig
in gebruik bij 3 bedrijven (Mercator Press, Interbrew en FAAC)
Mercator Press is al geruime tijd vragende partij voor uitbreiding
bedrijfsareaal = dubbel probleem:
ng bedrijfsareaa
zonevreemde uitbreiding en oplossing mobiliteit in relatiee met bereikbaarheid
achterliggende
berei
woonkorrel Elfhoek
Oktober 2021 – formeel indienen procedure planologisch
attest door Mercator Press =>
lanologisch atte
vooropstellen korte en lange termijninzichten

Voorbereidende gesprekken gevoerd met buurtbew
buurtbewoners Elfhoekstraat => schetsen toekomstvisie
m.b.t. mogelijke uitbreiding en mobiliteit
obiliteit voor het
he bedrijf, betere mobiliteit voor woonkorrel en
toevoeging van bijkomende woonkwaliteiten
nkwaliteiten
Adviesprocedure voor ingediend
planologisch attest loopt => ongunstig advies van de 2
end planolo
hoofdadviserende besturen,
ren, vooral m.b.t.
m.b. mobiliteit en inrichting openbaar domein
Voorlegging aan GR voor principe
principebesluit => opmaken GRUP waarbij alle aspecten aan bod komen:
openbaar domein,
belang van de buurt en belang van het bedrijf
n, mobiliteit, bel
Vraag of er vanuit
gemeente bij realisatie van een dergelijke planologische oplossing bereidheid is
uit de gem
om geheel of ten
n dele te participeren in de kosten van uiteindelijke realisatie
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Ambitie om bedrijf uit te breiden aan overzijde Elfhoekstraat
fhoekstraat op een terrein dat intussen verworven
werd door het bedrijf
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Bestaande toestand
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Toekomstvisie – voorstel 1
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18.

Overheidsopdrachten - dienst gemeentewerken vervanging materieel – lichte vrachtwagens –
vrachtwagens – bestelwagens en tractor met
toebehoren - ontwerp

Wagenpark dienst gemeentewerken => meer dan 15 jaarr oud
Voorstel vervanging:
3 lichte vrachtwagens voor uitvoering groenonderhoud,
gebouwenonderhoud en werken aan wegen en
rhoud, gebouwen
iaal – 3,5 ton
to – dieselvoertuigen => geraamde kostprijs:
riolering – voertuigen uitgerust met nodige materiaal
75.000 euro/voertuig (excl. BTW)
–

•

2 grotere vrachtwagens voor uitleendienst
leendienst (5 ton – gesloten laadbak) en wegenwerken (10 ton – met
hefkraan en containerlader) – dieselvoertuigen
dieselvoertuige => geraamde kostprijs: 270.000 euro (excl. BTW)
–

•

Onderhandelingsprocedure MET voorafgaandelijke
oorafgaandelijk bekendmaking (grensbedrag: 215.000 euro + BTW)

Open procedure wegens
gens overschrijding
overschrijdin van het grensbedrag

2 bestelwagens voor
oor de rattenvanger
rattenva
(tussenkomst gevraagd via Polderbestuur) en voor signalisatie- en
schilderwerkenn => geraamde ko
kostprijs: 35.000 euro/voertuig (excl. BTW)
–

Onderhandelingsprocedure
andelingsproced
ZONDER voorafgaande bekendmaking (grensbedrag: 140.000 euro + BTW)
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•

Tractor voor vervoer materiaal en voor bepaalde
aalde onderhoudswerken
onderhou
– voorzien van een degelijke
sche cabine – kle
uitrusting – 130pk – 4-WD – ergonomische
klepelmaaier met arm en voorzien van afzuiging –
signalisatie op de cabine – voorziening
ng voor ledigen bbladkorven via hydraulische motor => geraamde
W)
kostprijs: 170.000 euro (excl. BTW)
–

Onderhandelingsprocedure MET voorafgaan
voorafgaandelijke bekendmaking (grensbedrag: 215.000 euro + BTW)

Totaal geraamd budget: 735.000
5.000 euro (exc
(excl. BTW) – onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking
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19.

Financiën - belastingen - oninbaarstellingen
aanvullende gemeentebelastingen - aanslagjaar 2017

SC 23/8/2013 – ambtelijke beleidslijn vastgesteld door het SC
Voorstel om volgende bedragen als oninbaar te verklaren:
• Door onwaarde t.g.v. beslissing SC
• Door oninvorderbaar geworden karakter van de vordering
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Vorderingsrecht
Bedrag ontvangen Openstaand saldo Inningspercentage
belasting
et bestuurder 2018
Belasting voertuigen met
€ 4.750,00
€ 3.750,00
€ 1.000,00
78,95%
en en woningen 2018
Leegstaande gebouwen
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 1.000,00
0,00%
n 201
Tweede verblijven
2018
€ 15.000,00
€ 13.125,00
€ 1.875,00
87,50%
rwaarloo de bedrijfsruimten
bedrijf
leegstaande en verwaarloosde
2018
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
50,00%
Algemenee milieubelasti
milieubelastingg 201
2018
€ 267.012,50
€ 264.517,78
€ 2.494,72
99,07%
misch gebruik bedrijfsruimten
bedrijfsru
Economisch
2018
€ 75.630,77
€ 64.681,30
€ 10.949,47
85,52%
tiverin heffing onbebouwde
o
Activeringsheffing
percelen en gronden 2018
€ 101.144,95
€ 85.569,56
€ 15.575,39
84,60%
TOTA
TOTAAL
€ 468.538,22
€ 433.643,64
€ 34.894,58
92,55%

Belasting

EM

Budgettaire
Documentnummer
entiteit
Gemeente G/VK1/2019/1477
Gemeente G/VK1/2019/1481
Gemeente G/VK1/2019/1476
Gemeente G/VK1/2019/1482
Gemeente G/VK1/2018/1019
Gemeente G/VK1/2019/1483
Gemeente G/VK1/2019/1484

EE
N

In onwaarde brengen:
• wegens materiële vergissingen
• omdat de kosten tot inning te hoog zijn
• omdat inning niet mogelijk is

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?
• Werd ook gebruik gemaaktt van private groenaannemers?
groe
• Hoeveel interventies werden er door de
deze private groenaannemers uitgevoerd tijdens deze stormen? Om
hoeveel bomen of m³³ ging het tijdens
tijde deze interventies op openbaar domein?
• 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?

Gemeenteraad 16 mei 2022

20.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc onveilige bomen openbaar terrein Jabbeke

VRAGEN:
nditie op
o het openbaar
o
• Is er een lijst van bomen met een twijfelachtige conditie
terrein in onze gemeente?
lyse gemaakt?
• Wordt er van dergelijke bomen een risicoanalyse
st te stellen of de vitaliteit van een boom niet in orde is?
• Op wie doet de gemeente beroep om vast
• Hoe verloopt de communicatie met inwoners en omw
omwonenden als zij twijfels over de veiligheid van bomen
melden?
gemeen wel erg dicht op de perceelsgrens van particulieren staan?
• Is het zo dat sommige bomen inn onze gemeente
estuur met het veldwetboek
v
• Hoe komt het dat het bestuur
geen rekening houdt en de bomen dichter dan de
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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21.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc hoe sterk is het gemeentelijk fietsbeleid van Jabbeke

VRAGEN:
• Welke conclusies
getrokken uit de resultaten van het Grote Fietsrapport 2022?
es worden getrokk
• Welke concretee acties worde
worden gepland om de blijvende pijnpunten die in het rapport naar voor komen aan
te pakken?
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22.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc mooimakers - subsidie vuilnisbakkenplan projectoproep

VRAGEN:
• Vraag naar de reden waarom er geen aanvraag werd ingediend om in te stappen in dit project?
• Zal er tijdens deze legislatuur een aanvraag ingediend worden?
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23.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc overschrijding spilindex - impact op de begroting van
de gemeente Jabbeke

VRAGEN:
onen van het gem
• Vraag voor inzicht van de lonen
gemeentepersoneel t.g.v. de 4e overschrijding in vergelijking met de
eringen
situatie voor de 3 indexeringen
• Is er zicht in hoeverree de gemeente hiermee rekening heeft gehouden in het meerjarenplan?
verw
• Worden hierdoorr problemen verwacht
en zo ja zijn er oplossingen?
vroeg overschrijding van de spilindex ook rekening gehouden in de begroting?
• In welke mate is met de vroege
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24.

Toegevoegd agendapunt - raadslid Piet Berton Gemeentelijke tussenkomst in de Buzzypazz, het
jongerenabonnement van De Lijn

VRAGEN:
• Voorstel om een tegemoetkoming
tegemoetkomin van 25% op de Buzzy Pazz toe te kennen van het derdebetalerssysteem
m dat door De Lijn
Lij aan de gemeente wordt aangeboden en dit voor jongeren van 12 tot 24
jaar
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25.

O

OCMW-raad
16 mei 2022

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Goedkeuring van de notulen
tulen van de OCMW-raad van 4 april 2022
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W

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220404.mp3
20404.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20220404OCMW.pdf
_20220404OC
(ontwerp notulen)

2.

Sociale dienst - participatie en sociale activering toelage socioculturele participatie - herziening
reglement

Toelage socio-culturele/sportieve participatie wil kansarmen
nsarmen in hhet sociale leven betrekken door ze
euwe informa
te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe
informatie- en communicatietechnologie

bbeke
Bepalingen opgenomen door OCMW Jabbeke:
• Tussenkomst is gericht op meest behoeftige cliënten
cliën
% tenzij een
ee afwijking omwille van redelijkheid of billijkheid gerechtvaardigd
• Tussenkomst voorzien van 90%
lijkt
ng dient eers
• In geval rechtstreekse storting
eerst overleg met BCSD te gebeuren
• Categorieën ‘socio-culturele
activiteiten’ en ‘sportieve activiteiten’ worden behouden waarbij
ulturele activiteiten
toe
participatiecheques kunnen toegepast
worden voor één langlopende activiteit per jaar
• Vanaf mei 2022 worden
orden voor ‘‘maatregelen betreffende kansarme kinderen’ gebruik gemaakt van
jaarb
maximumbedragen opp jaarbasis
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dgekeurd in 20
Huidig reglement werd opgemaakt en goedgekeurd
2016 => herziening is noodzakelijk
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Overzicht activiteiten:
• Socio-culturele activiteiten
• Sportieve activiteiten
• Activiteiten met focus op kansarmee kinderen
– Kleuters: 45 euro
– Lager onderwijs: 180
80 euro
– Secundair: 450 euro
ro
• I.k.v. dichten digitale kloof:
– Ondersteuning
tot bevordering nieuwe informatie- en communicatietechnologieën
uning initiatieven
initiati
– 100% bij aankoop va
van gerecycleerde computer via hergebruikcentra
– 50% tussenkomst
komst bij aankoop nieuw toestel

De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 13 juni 2022 om 20 uur

