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Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
njaaractieplan 2022 - advies

EE

Het meerjarenplan
van de Hulpverleningszone is zodanig
nplan 2020–2025
2020–20
opgesteld, datt het automatisc
automatisch jaarlijks wordt aangepast

EM

Het meerjarenplan w
wordt uitgewerkt in jaarlijkse actieplannen met
dsdomeinen, strategische
str
beleidsdomeinen,
doelstellingen en beleidsdoelstellingen
Het concrete plan voor 2022, nl. het Jaaractieplan 2022 vormt dus de
actualisering van het meerjarenplan 2020-2025
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Voorlegging jaaractieplan
an 2022 aan de gemeenteraden van de gemeenten die
deel uitmaken van dee Hulpverlen
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor advies

G

2.

aangepaste jaaractieplan 2022 werd voorgelegd aan het Zonecollege
Het aan
Gemeente
JABBEKE

Burgerlijke stand - huwelijken - organisatie
atie op
alternatieve locatie
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3.

N

Art. 165/1 BW: huwelijk in:
ĺ gemeentehuis (Varsenare, uitzonderlijk Jabbeke)
ĺ openbare plaats neutraal karakter met uitsluitend gebruiksrecht
gebruiksrech voor gemeente

EE

September 2022 : start renovatiewerken
=> verhuis bibliotheek naar trouwzaal
erken SPC Varsenare
Vars
gemeentehuis Varsneare

EM

September 2022 tot einde werken
ken : huwelijken
huwelijk in gemeentehuis Jabbeke

Heden: aanduiding Beekpark nabij gemeentehuis Jabbeke en tuin gemeentehuis Varsenare
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GR 8/6/2020 : aanduiding spiegelzaal, theaterzaal
Jabbeke
aterzaal en park Vrijetijdscentrum
V

G

=> ook mindermobiele
genodigden hebben aldus gelegenheid om de plechtigheid mee te volgen
mobiele genod
(zolang de lift in gemeenteh
gemeentehuis nog niet in werking is gesteld, vermoedelijk september 2022)
Gemeente
JABBEKE
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4.

Intergemeentelijke samenwerking - Vloethemveld
ethem
charter tussen Interlokale Vereniging Vloethe
Vloethemveld
en Vloethemveld vzw - goedkeuring

GR 22/10/2018 – intergemeentelijke samenwerking Zedelgem en
n Jabbeke - openstelling
ope
natuuren erfgoedsite
mveld’ => pub
GR 6/5/2019 – oprichting interlokale vereniging ‘Vloethemveld’
publiekswerking
Heden - charter interlokale vereniging Vloethemveld en Vloethemvel
Vloethemveld vzw:
aan “Stuurgroep
“Stuurgr
ĺ Kader organisatie - overkoepelend overlegorgaan
Vloethemveld”

Doel:
histori
• Ontdekken en beleven topnatuur en unieke historiek
v
• Kwaliteitsvol onthaal met max. participatie van vrijwilligers
en lokale gemeenschappen
ese en Vlaamse natuurdoelen
• Realisatie en vrijwaring Europese
servaat met herinneringskamp
herin
• Uitbouw uniek erfgoedreservaat
voor de vrede
Jaarlijkse toelage:
ĺ 5.000 euro
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ĺ Engagementen en wederzijdse verantwoordelijkheden
oordelijkheden

el 40% Jabb
ĺ verdeelsleutel
Jabbeke en 60% Zedelgem
Gemeente
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Leefmilieu - planologie - DNA van het dorp
orp d stede
woonkernen gelegen buiten afgebakend
stedelijk
gebied - kennisneming

RA

AD

5.

2007 - initiatief provincieraad

TE

ĺ Ondersteunen opmaak masterplan in samenspraak met het lokaal bbestuur

amste uitdaginge
ĺ Onderzoek eigenheid van het dorp, de voornaamste
uitdagingen en optimale aanpak

N

uiten afge
ĺ Jaarlijks 4 West-Vlaamse dorpen (woonkernen buiten
afgebakend stedelijk gebied)
ĺ Duur: 6 maanden

EM

00 euro => max
ma eigen bijdrage 25.000 euro
ĺ Financiële tussenkomst: 25.000

ning voorste
SC 13/6/2022 – Indiening
voorstel dorpskern Jabbeke voor het project DNA van het dorp
2: selectie 4 dorp
November 2022:
dorpen
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urders
ĺ Participatie: bewoners en bestuurders

G

202 uitwerking masterplan
December 20222 – juni 2023:
Gemeente
JABBEKE

GEMEENTE FORMULEERT DE AMBITIES !
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verkeersveiligheid/wandelnetwerk
onthardingsstrategie
omgaan met leegstand
voorbereiding RUP
rnieuwin
voorbereiding dorpskernvernieuwing
betere ontsluiting
en van bevolking
activeren/mobiliseren
unningsaanvr
kader voor vergunningsaanvragen
herschikking publieke functies (school, kerk, plein, bib, bko, jeugd…)
mingsvraagstukk
herbestemmingsvraagstukken
svraagstukk
verdichtingsvraagstukken
…

G

•
•
•
•
•
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•
•
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•
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Masterplannen DNA van het Dorp

Gemeente
JABBEKE

Openbare werken - aanlegsteiger Stalhillebrug
hillebr vervanging steigerdek - ontwerp

EM

Op meerdere plaatsen is er houtrot
utrot aanwezig
aanwez in de aanlegsteiger aan Stalhillebrug => niet meer
te herstellen
gerdek van de aanlegsteiger te vervangen
Voorstel om het steigerdek

G

prijs: 46.000 eur
Geraamde kostprijs:
euro (incl. BTW)
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6.

derhandelin
Gunning na onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking
Gemeente
JABBEKE

Gemeente
JABBEKE
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Patrimonium - park 'Het Schaeckhof' - begraa
begraafplaats
kerk Varsenare - hoppinpunt - omgevingsaanleg
gsaanl aanstellen ontwerper voor de
landschapsarchitectuur - ontwerp
p

TE

Uitschrijven studieopdracht landschapsarchitectuur

RA

AD

7.

ĺ hoppinpunt aan de kerk

N

ĺ problematiek oppervlaktewaterbeheersing
f
ĺ onderdeel parkaanleg ‘Het Schaeckhof’

EM

ntelijke planoloo
Vertrekpunt: basisschets gemeentelijke
planoloog

Indicatieve raming vann deze dienstenopdracht:
54.450 euro (incl. BTW) = 7,5% op een geraamd
dien
0 euro
bedrag van 600.000
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ĺ herinrichting (lapidarium) van de gesloten begraafplaats
begraa

G

Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking bij alle landschapsarchitecten en
gsprocedure zo
studiebureaus, woonachtig of kantoorhoudend op het grondgebied van Jabbeke
Gemeente
JABBEKE
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Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt
vervoers
waar: parkeermogelijkheden voor verschillende personenwagens en
kking zijn oof verschillende vervoermogelijkheden (trein, bus, deelfiets, ...)
fietsen ter beschikking
Gemeente
JABBEKE
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Patrimonium - site ‘Het Schaeckhof ‘- erfgoed
rfgoed aanstelling ontwerper voor verbouwing – ontw
ontwerp

GR 14/12/2020 – verwerving ‘Het Schaeckhof’

RA
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8.

TE

Uitschrijven studieopdracht ontwerp renovatie gebouwen
wen

EM

EE

Uitgangspunt:
ĺ binnen contouren huidige bebouwing
ebouwing
ĺ respect voor erfgoedwaarde

Indicatieve raming van deze dienstenopdracht:
113.437 euro (incl. BTW) = 7,5% op een geraamd
dien
bedrag van 1.250.000 euro aan verbouwingswerken
over 3 projectgedeelten
ver
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Projectgedeelten:
• Gebouwen Oude Dorpsweg 71-73 => initiatief voor
en kinderopvang
or kinderdagverblijf
kinderdag
• Gebouwen brouwerij => publieke functie enn verweving in open
ruimte
o
• Woning Oude Dorpsweg 69 = recht vann bezetting => (beperkte) voorbereidende

G

Onderhandelingsprocedure
voorafgaande bekendmaking bij alle architecten, woonachtig
gsprocedure zonder
zo
of kantoorhoudend
grondgebied Jabbeke
dend op gro
Gemeente
JABBEKE
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Huidige software
oftware wordt niet langer ondersteund en er zijn problemen met
inlezenn Eid aan de inr
inrit => voorstel voor vernieuwing zuil, software en
sturing

EM

De slagbomen zijn beschadigd en aan vernieuwing toe
Geraamde uitgave: 60.500 euro (incl. BTW)
Geraamd
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Overheidsopdrachten - containerpark - softwa
software en
hardware - vernieuwing - ontwerp

G

9.

Gunn
Gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bbekendmaking
Gemeente
JABBEKE

Toegevoegd agendapunt – raadslid Marleen
een V
Vanden
missie
Broucke – werking van de verkeerscommissie

Welke bestaansreden
heeft de verkeerscommissie nog als de leden ervan niet eens betrokken
aansreden heef
worden bij beslissingen over de proefopstelling in de Kapellestraat?

G

•
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Goedkeuring verslag vorige zitting.

O

Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 13 juni 2022
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220613.mp3
e/bestande
(verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20220613OCMW.pdf (ontwerp notulen)
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1.

Bestuur - werk en ondernemen - Werkkracht 10 ILV
- jaarrekening 2021 - begroting 2022 - ken
kennisname

-R

AA

D

2.

Modaliteiten werden vastgelegd
beheersovereenkomst => een beheerscomité werd opgericht
gd in een beh

C

nte van het ssamenwerkingsverband
Brugge is beherende gemeente

O

Kennisname van:
• jaarrekening 2021 Werkkracht
Werkkracht10
• de begroting 2022 Werkkrach
Werkkracht10 => goedgekeurd door beheerscomité op 23/2/2022
• inhoudelijk verslag van alle regionale activiteiten en initiatieven rond sociale economie en -tewerkstelling
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Werkkracht
kkracht 10
10:
• organisatie wijk-werken
• opnemen regierol sociale economie in dee Brugse regio
regi (10 lokale besturen)
tewerkstellin van personen met een arbeidsproblematiek
• opzetten acties ter bevordering vann tewerkstelling

Begroting 2022 Werkkracht10:
racht10:
• Uitgaven - 237.500
euro
0 eu
=> wedden en 90.500
en diensten
500 euro goederen
go
• Opbrengsten uit de verkoop
erkoop wijk-werkcheques
• Negatief saldo

147.000 euro
130.000 euro
-33.926 euro
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Jaarrekening 2021 Werkkracht10:
• Het beginsaldo
566.900,51 euro
• Totale uitgave aan wedden en werkingskosten
144.359,82 euro
sten
• Verkoop van wijk-werkcheques
148.639,50 euro
mie voor het rijbewijsproject 'Stuur je toekomst’
• Ontvangst toelage regierol sociale economie
25.000 euro
• Over te dragen winst
29.279,68 euro
• Eindsaldo
594.532,04 euro

Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc het verontrustend aantal openstaande
vacatures
e vac
voor maatschappelijk werker en de stijgen
stijgende
werkdruk bij de sociale diensten

O

Vragen:
W moeilijkheden
moeilijkhe
• Ervaart het OCMW
aan de stijgende werkdruk?
• Zijn er moeilijkheden voor he
het vinden van voldoende kandidaten voor de functie van maatschappelijk
werker?
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3.

De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor
maandag 5 september 2022 om 20 uur

