
GEMEENTERAAD
27 februari 2023

Deze presentatie op https://www.jabbeke.be/bestanden/gemeenteraad.pdf
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• Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 30 januari 2023

Gemeenteraad 27 februari 2023

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20230130.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20230130GR.pdf (ontwerp notulen)
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Gemeenteraad 27 februari 2023

2. Bestuur - intergemeentelijke samenwerking - afvaardiging
gemeentelijk vertegenwoordiger – herneming

• GR 04/02/2019 – aanduiding Peter-Jan Hallemeersch als:
• gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van de

intergemeentelijke samenwerking TMVS en de Gemeentelijke Holding NV
• plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene vergaderingen

van de Watergroep, de WVI en de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)

• 30/01/2023 – ontslagbrief Peter-Jan Hallemeersch voor gemeentelijke mandaten in intergemeentelijke samenwerkingen

• GR 04/02/2019 – aanduiding Annemieke Dhaese als:
• lid van het Regionaal Bestuurscomité West van IMEWO
• lid van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten van IMWV
• lid van de Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap Houtland

• 14/02/2023 – ontslagbrief Annemieke Dhaese voor deze gemeentelijke mandaten in intergemeentelijke
samenwerkingen

• Er dient overgegaan te worden tot de aanstelling van hun opvolgers
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Gemeenteraad 27 februari 2023

3. Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone
algemene vergadering - 19 april 2023 - agenda

• Buitengewone algemene vergadering IVBO – woensdag 19 april 2023 om 20 uur

• Agenda:
1. Samenstellen van het bureau
2. Samenstelling van de vergadering
3. Voorafgaandelijke goedkeuringen
4. Statutenwijziging
5. Goedkeuring toetreding Incovo als vennoot C
6. Goedkeuring toetreding Interza als vennoot C
7. Goedkeuring toetreding Intradura als vennoot C
8. Goedkeuring toetreding IVBO als vennoot B bij Intradura
9. Varia

• Gemeentelijk vertegenwoordiger: Claudia Coudeville
• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Joël Acke
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Gemeenteraad 27 februari 2023

• Statutenwijziging:

• Wijziging voorwerp
• Kennisname en bespreking verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 6:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
• Creatie aandelen D, vaststelling rechten, voorrechten en verplichtingen aan aandelen D en aanpassing artikel 9, 14 en 21 statuten

en creatie nieuw artikel 24bis betreffende ontslagregeling voor bestuurder benoemd door de aandelen C.
(Om onderscheid te kunnen maken tussen samenwerkende afvalintercommunales en anderen wordt een nieuwe categorie aandelen
D gecreëerd.)

• Schrapping laatste paragraaf artikel 10 statuten over alternatieve mogelijkheden aanpassing inbreng
• Aanpassing artikel 11 statuten met toevoeging forfaitaire vergoeding bij niet tijdige betaling van alle betalingen aan de vereniging
• Aanvulling woord "infrastructuur" op einde van eerste zin van artikel 13 statuten
• Vervanging woord "samenwerkingsovereenkomst" door "beheersoverdracht" in artikel 14 statuten
• Schrapping toepasselijke correctiefactoren en toevoeging van indexatie van plafondtarieven in artikel 15 statuten
• Toevoeging modaliteiten van uittreding in artikel 19 statuten
• Correctie jaar vermeld in artikel 25 statuten
• Aanpassing artikel 28 statuten betreffende plaatsen stukken op een voor alle bestuurders toegankelijke locatie op een intra- of

extranet ipv IVBO-intranet.
• Aanpassing artikel 30 statuten betreffende aanstelling van gevolmachtigden
• Aanpassing laatste alinea artikel 32 en eerste alinea artikel 35 statuten door toevoeging van "bijzondere" algemene vergaderingen,

naast algemene en buitengewone algemene vergaderingen
• Aanvulling artikel 42 met vermelding dat documentatie betreffende de op de aanvankelijk op de agenda ingeschreven punten bij

uitnodiging tot vergadering wordt gevoegd
• Aanpassing artikel 44 statuten
• Schrapping artikelen 27, 58 en 59 betreffende overgangsbepalingen gezien deze achterhaald zijn
• Opdracht aan bestuursorgaan tot materiële uitvoering van de genomen beslissingen, alsook tot opmaak van de gecoördineerde tekst

van de statuten
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Gemeenteraad 27 februari 2023

4. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - jaaractieplan 2023 -
advies

• Voorlegging jaaractieplan 2023 aan de gemeenteraden van de gemeenten die deel uitmaken van de Hulpverleningszone 
1 West-Vlaanderen voor advies

• Het meerjarenplan 2020–2025 van de Hulpverleningszone is zodanig opgesteld, dat het automatisch jaarlijks wordt 
aangepast

• Het meerjarenplan wordt uitgewerkt in jaarlijkse actieplannen met beleidsdomeinen, strategische doelstellingen en 
beleidsdoelstellingen

• Het concrete plan voor 2023, nl. het Jaaractieplan 2023 vormt dus de actualisering van het meerjarenplan 2020-2025

• Het aangepaste jaaractieplan 2023 werd voorgelegd aan het Zonecollege
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Gemeenteraad 27 februari 2023

5. Adviesbeleid - landbouwraad - statuten - huishoudelijk 
reglement – afsprakennota

• GR 04/03/2019 – voorstel tot oprichten bijkomende gemeentelijke adviesraad voor landbouwbeleid

• GR 01/07/2019 – goedkeuring statuten en kandidatuurlijsten gemeentelijke adviesraden – niet voor de
landbouwadviesraad

• Vraag voor goedkeuring van de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota voor de gemeentelijke
landbouwraad Jabbeke

• De landbouwraad heeft in het algemeen tot doel om de belangen te behartigen van de land- en tuinbouwers op
gemeentelijk vlak, in open samenwerking met alle land- en tuinbouwers, deskundige raadgevers en het
gemeentebestuur.
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Gemeenteraad 27 februari 2023

6. Woonbeleid - toetreding werkingsgebied IGS De Woonwinkel -
intentieverklaring

• Heden: samenwerkingsovereenkomst met Woonpunt (Ichtegem, Gistel en Oudenburg) inzake woonbeleid

• Toekomst: regiovorming waarbij Jabbeke deel zal uitmaken van de Regio Brugge intentie om in 2026 toe te treden
tot IGS De Woonwinkel (Beernem, Damme, Oostkamp,Torhout en Zedelgem)

• Tegen eind 2025 dient de gemeente Jabbeke over dezelfde reglementen en werkwijzen als IGS De Woonwinkel te
beschikken inzake woonbeleid

• Vraag voor intentieverklaring om in 2026 aan te sluiten binnen het werkingsgebied van IGS De Woonwinkel en om de
applicatie ‘Neglect X’ mee aan te kopen
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Gemeenteraad 27 februari 2023

7. Overheidsopdrachten - dienst gemeentewerken - aankoop 
bandenkraan

• Huidige bandenkraan - 22 jaar oud – vertraging rijsnelheid – slijtage 
nood aan vervanging van huidige bandenkraan door nieuwe 
milieuvriendelijkere versie

• Geraamde restwaarde huidige bandenkraan: 8.000 à 10.000 euro

• Geraamde kostprijs nieuwe bandenkraan: 233.450 euro (excl. BTW)

• Gunning bij wijze van openbare procedure
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Gemeenteraad 27 februari 2023

8. Overheidsopdrachten - dienst gemeentewerken - aankoop 
bestelwagen rattenvanger

• GR 16/05/2022 – goedkeuring vervanging bestelwagen rattenvanger voor 35.000 euro (excl. BTW) - "De wagen van de 
rattenvanger wordt gesubsidieerd via de Polder.“

• 05/08/2022 – regionaal comité Polder:

• Financiering met provinciale middelen vanuit de regionale comités bedraagt 80% (voltijds) met een max. van 10.000 
euro, verspreid over 4 jaar

• Voor de aanschaf van een elektrische wagen wordt er een toelage voorzien van15.000 euro verspreid in 6 schijven 
over meerdere jaren

• Geraamde kostprijs: 35.000 euro (excl. BTW) – tussenkomst Polder voor 15.000 euro – tussenkomst Efin voor 10.000 
euro bestelwagen rattenvanger wordt niet volledig gesubsidieerd door de Polder herneming beslissing GR 
16/05/2022

• Gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
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Gemeenteraad 27 februari 2023

9. Personeel - aanstelling algemeen directeur - vacantverklaring

• Vraag voor goedkeuring voor de vacantverklaring voor de functie van algemeen directeur
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Gemeenteraad 27 februari 2023

10. (Geheime zitting) Personeel - GAS - vaststellers - aanstelling

• Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere toelichting verschaft
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Gemeenteraad 27 februari 2023

11. Toegevoegd agendapunt - raadslid Piet Berton - nieuw digitaal
samenwerkingsplatform www.goedaanbesteed.be

Vragen:

• Wanneer zal de gemeente zich registreren op het nieuwe digitaal platform?

• Is de gemeente van plan om in 2023 zelf overheidsopdrachten te publiceren op het nieuwe platform? Graag een oplijsting van de
verschillende opdrachten.

• Op welke manier zal het gemeentebestuur het bestaan van de nieuwe, interactieve website communiceren bij de bedrijven en
ondernemers in onze gemeente?

15

GE
ME
EN
TE
RA
AD

steed.

platform

en te publiceren

van de nieuwe



OCMW-RAAD
27 februari 2023

Deze presentatie op https://www.jabbeke.be/bestanden/gemeenteraad.pdf
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OCMW-raad 27 februari 2023

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

• Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 19 december 2022

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221219.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20221219OCMW.pdf (ontwerp notulen)
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OCMW-raad 27 februari 2023

2. Overheidsopdrachten - thuiszorgdienst - aankoop bestelwagen

• Nood aan vervanging bestelwagen voor thuiszorgdiensten van OCMW

• Voorstel tot aankoop elektrische bestelwagen voor twee personen met trekhaak (gemeentelijke lijn)

• Geraamde kostprijs: 35.000 euro (excl. BTW) – tussenkomst Efin voor 10.000 euro

• Gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
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De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor 
maandag 27 maart 2023 om 20 uur
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