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0.1 Gemeenteraad – aanstelling opvolgend raadslid 
 
De voorzitter van de gemeenteraad heeft op 27 oktober 2014 akte genomen van het ontslag met 
onmiddellijke ingang van raadslid Lies Van Acker (296730). 
 
Bijgevolg dient overgegaan te worden tot het aanstellen van het eerste opvolgend raadslid.  
 
Op de lijst nr. 2 N-VA was bij de verkiezing van 14 oktober 2012 dhr. Jan Talloen, de eerste opvolger.  
 
De gemeenteraad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van dhr. Jan Talloen, eerste 
opvolger op de lijst N-VA.  
 
Er wordt vastgesteld dat dhr. Jan Talloen nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van 
verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. 
 
Vervolgens wordt dhr. Jan Talloen uitgenodigd om, in openbare vergadering en in handen van de 
voorzitter van de gemeenteraad de eed af te leggen zoals bepaald in art. 7 §3 van het gemeentedecreet: 
 
,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’’. 
 
de voorzitter,          het raadslid. 
Paul Vanden Bussche         Jan Talloen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Jan Talloen zal in de ranglijst van de gemeenteraadsleden de 23e plaats innemen. 
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0.2 Gemeenteraad – IVBO – voordacht bestuurder met raadgevende stem 
 
Bij beslissing van de gemeenteraad van 4 maart 2013 werd overgegaan tot de voordracht van 
mevrouw Lies Van Acker als bestuurder met raadgevende stem bij de intergemeentelijke 
samenwerking IVBO. 
 
Aangezien het mandaat als gemeenteraadslid van mevr. Lies Van Acker met ingang van heden een 
einde neemt, wordt voorgesteld om een nieuwe bestuurder met raadgevende stem voor te dragen voor 
de voleindiging van het mandaat van bestuurder met raadgevende stem toegevoegd aan de beheerraad 
van IVBO. 
 
De bestuurder met raadgevende stem wordt voorgedragen uit de oppositiefracties in de gemeenteraad. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
Raadslid Luc Slabbinck wordt voorgedragen als bestuurder met raadgevende stem toegevoegd aan de 
beheerraad van IVBO. 
 
 
1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 
 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 6 oktober 
2014. 
 
 
2 Centraal kerkbestuur - kerkfabrieken - budgetwijziging 2014 - kennisname 
 
Overeenkomstig artikel 50 van het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten, maakt het Centraal Kerkbestuur Jabbeke, met schrijven van 26 
september 2014, de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Sint Mauritius, die ressorteert onder het 
Centraal Kerkbestuur Jabbeke, gecoördineerd over aan het gemeentebestuur van Jabbeke en aan de 
provinciegouverneur van West-Vlaanderen. 
 
Deze budgetwijziging werd voorafgaandelijk ter advies voorgelegd aan de Bisschop van Brugge.  
 
De budgetwijziging van kerkfabriek St.-Mauritius Varsenare betreft een interne wijziging, waarbij de 
exploitatieontvangsten vermeerderd worden met 417,55 euro en de exploitatie-uitgaven met 49.135,00 
euro. Er werden 24.739,77 euro overgeboekt naar investeringen. De investeringsontvangsten worden 
vermeerderd met 802.134,22 euro (562.134,22 euro vervallen beleggingen en 240.000 euro verkoop 
huis). De investeringsuitgaven werden vermeerderd met 781.327,77 euro (781.327,77 euro 
investeringsbeleggingen). Er waren 24.739,77, euro overboekingen uit exploitatie.  
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigingen 2014 van de kerkfabriek Sint Mauritius te 
Varsenare. 
 
 
3 Centraal kerkbestuur - kerkfabrieken - budget 2015 - kennisname 
 
Met toepassing van artikel 42 §1, Gemeentedecreet, beschikt de gemeenteraad over de volheid van 
bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden van gemeentelijk belang. 
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Met een brief van 11 september 2014 heeft het Centraal Kerkbestuur Jabbeke de budgetten 2015 van 
de vijf kerkfabrieken van de gemeente Jabbeke bij het gemeentebestuur ingediend. 
 
Voor de kerkfabriek Sint-Blasius te Jabbeke bedragen de geraamde exploitatieontvangsten 42.885,00 
euro en de geraamde exploitatie-uitgaven 212.441,00 euro. De investeringsontvangsten en –uitgaven 
worden geraamd op 0 euro. 
 
Voor de kerkfabriek Sint-Eligius te Snellegem bedragen de geraamde exploitatieontvangsten 4.043,00 
euro en de geraamde exploitatie-uitgaven 84.974,46 euro. De investeringsontvangsten en –uitgaven 
worden geraamd op 0 euro. 
 
Voor de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper te Stalhille bedragen de geraamde exploitatieontvangsten 
9.571,00 euro en de geraamde exploitatie-uitgaven 57.656,24 euro. De investeringsontvangsten 
bedragen 125.000 euro, de geraamde investeringsuitgaven eveneens 125.000 euro. Er is een 
(doorgeef)lening van 25.000 euro voorzien. 
 
Voor de kerkfabriek Sint-Mauritius te Varsenare bedragen de geraamde exploitatieontvangsten 
70.545,00 euro en de geraamde exploitatie-uitgaven 59.895,00 euro. De investeringsontvangsten 
worden geraamd op 10.100,00 euro en de investeringsuitgaven op 32.000,00 euro. 
 
Voor de kerkfabriek Sint-Vedastus te Zerkegem bedragen de geraamde exploitatieontvangsten 
15.400,00 euro en de geraamde exploitatie-uitgaven 94.150,00 euro. Er worden geen 
investeringsontvangsten en –uitgaven voorzien. 
 
Overeenkomstig artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten, neemt de gemeenteraad akte van de budgetten als gemeentelijke 
bijdrage in het budget binnen de grenzen van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde 
meerjarenplan. De akteneming gebeurt binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na 
het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid. 
 
De gemeentelijke toelagen voor 2015 zijn: voor de kerkfabriek Sint-Blasius: 113.425,36 euro (voor 
2014: 137.872,75 euro), voor de kerkfabriek Sint-Eligius: 31.938,33 euro (voor 2014: 38.654,64 euro), 
voor de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper: 27.913,73 euro (voor 2014: 46.965,47 euro), voor de 
kerkfabriek Sint-Mauritius wordt geen gemeentelijke dotatie gevraagd, voor de kerkfabriek Sint-
Vedastus: 61.347,96 euro (voor 2014: 66.654,90 euro). 
 
In de meerjarenplanning van de diverse kerkfabrieken werden voor het jaar 2015 volgende bedragen 
voor dotatie opgenomen: 
- Sint-Blasius Jabbeke: 184.473,00 euro 
- Sint-Eligius Snellegem: 80.931,46 euro 
- Sint-Jan-de-Doper Stalhille: 47.814,20 euro 
- Sint-Mauritius Varsenare: 0 euro 
- Sint-Vedastus Zerkegem: 76.795,00 euro. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabrieken Sint-Blasius Jabbeke, Sint-
Eligius Snellegem, Sint-Jan-de-Doper Stalhille, Sint-Mauritius Varsenare en Sint-Vedastus Zerkegem. 
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4 Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - algemene vergadering - woensdag 17 december 
2014 - goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen, 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor de huisvuilverwerking aangesloten is bij de intercommunale 
IVBO; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente bij aangetekende brieven van 16 september 2014 en 17 oktober 2014 
werd opgeroepen deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van IVBO op 17 
december 2014; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering ; 
 
Dat de buitengewone algemene vergadering samengeroepen is met o.a. volgende agenda: 
1. Samenstelling van het bureau; 
2. Bekrachtiging statutenwijziging goedgekeurd door algemene vergadering dd. 18/12/2013 
3. Statutenwijziging – aanvulling van art. 10, derde alinea 
4. Aanpassing van het geplaatst kapitaal van de gemeentelijke deelnemers door: 
 4.1. Kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves 
 4.2. Kapitaalsvermindering door vernietiging van aandelen 
 4.3. Kapitaalsverhoging door creatie van nieuwe aandelen A & B 
5. Vaststelling na voornoemde besluiten van het huidige kapitaal en aandelen A & B. 
 
Aansluitend op de buitengewone algemene vergadering wordt een bijzondere algemene vergadering 
georganiseerd met volgende agenda: 
1. Samenstelling van het bureau; 
2. Goedkeuring voorgenomen activiteiten en strategie 2015 (kennisname budget & werkingsbijdragen 

2015 – kennisname investeringsprogramma 2015); 
3. ALG/SEC – bestuursaangelegenheden – ontslag & benoeming van bestuurders; 
4. ALG/ALG – goedkeuring omvorming BW2E tot VZW; 
5. Varia. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan de voorliggende agenda voor de intercommunale IVBO, zoals zal 
voorgelegd worden aan de algemene vergadering van 17 december 2014. 
 
Artikel 2: 
Dhr. Joël Acke, gemeenteraadslid, wordt aangewezen als vertegenwoordiger en mevr. Annie 
Vermeire-D'hoedt, gemeenteraadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om 
deel te nemen aan de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van IVBO op 17 december 
2014, met opdracht om hun stemgedrag aan te passen voor de goedkeuring van het voorliggende 
ontwerpen. 
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Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing. Er wordt kennis van gegeven aan de intercommunale IVBO, en dit in twee originele 
exemplaren. 
 
 
5 Intergemeentelijke samenwerking - FINIWO - algemene vergadering -  vrijdag 12 december 
2014 - goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de deelname van de gemeente aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
‘Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot 
FINIWO; 
 
Gelet op de oproep aan de gemeente deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
FINIWO die bijeengeroepen wordt op 12 december 2014 per aangetekend schrijven van 13 oktober 
2014; 
 
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering bepaalt; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van FINIWO op 10 oktober 2014 de strategie voor het boekjaar 
2015 heeft bepaald; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van FINIWO op 10 oktober 2014 de begroting heeft opgesteld; 
 
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van FINIWO om de verkoop van de participatie in 
ECS te bekrachtigen; 
 
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van FINIWO om Wind4Flanders principieel goed 
te keuren als mogelijke nieuwe participatie, zonder evenwel de gemeenten meteen te vatten met een 
concrete investeringsbeslissing; 
 
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van FINIWO om de voorgestelde statutaire 
benoemingen goed te keuren; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn 
gevoegd, aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde, zijnde: 
1 bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 

de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door 
de raad van bestuur opgestelde begroting 

2 ECS – verkoop participatie 
3 Wind4Flanders – mogelijke nieuwe participatie 
4 statutaire benoemingen 
5 statutaire mededelingen. 
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Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van FINIWO 
van 12 december 2014, dhr. Georges Lievens, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. Mevr. 
Cindy Sabbe, gemeenteraadslid, werd aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 
 
 
6 Intergemeentelijke samenwerking - INFRAX - algemene vergadering - maandag 17 november 
2014 - goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen, 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor de energievoorziening aangesloten is bij de intercommunale 
Infrax West; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente bij aangetekende brief van 7 oktober 2014 werd opgeroepen deel te 
nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 17 november 
2014; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeentevennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering ; 
 
Gelet tevens op het artikel 79, §2 van genoemd decreet waarin bepaald wordt dat onder meer het 
artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk van toepassing is op bestaande intercommunale 
verenigingen, en dus ook op Infrax: 
 
Dat de agenda voor de buitengewone algemene vergadering betrekking heeft op: 
1 Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2015 
2 Begroting 2015 
3 Voorlopige resultaten 2014 
4 Vervanging bestuurders met raadgevende stem 
5 Toetreding gemeente voor Infra-GIS 
6 Toetreding gemeente voor Infra-X-net 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan de voorliggende agenda, zoals zal voorgelegd worden aan de 
buitengewone algemene vergadering van 17 november 2014. 
 
Artikel 2: 
Dhr. Joël Acke wordt aangeduid als vertegenwoordiger en mevr. Annie Vermeire-D’hoedt als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone zitting 
van de Algemene Vergadering van Infrax-West op 17 november 2014, met opdracht om hun standpunt 
af te stemmen op de beslissing genomen in dit raadsbesluit; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 
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beslissing. Er wordt kennis van gegeven aan de intercommunale Infrax-West, p/a Noordlaan 9, 8820 
Torhout, en dit in twee originele exemplaren. 
 
 
7 Intergemeentelijke samenwerking - WVI - algemene vergadering -  woensdag 17 december 
2014 - goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
A. RAADSBESLUIT M.B.T. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de c.v.b.a. West-Vlaamse Intercommunale voor 
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand, afgekort tot WVI. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene 
vergaderingen van WVI die bijeengeroepen worden op woensdag 17 december 2014 per aangetekend 
schrijven van 17 oktober 2014; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het artikel 79 §2, 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001 waarin onder meer bepaald wordt dat het artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk 
van toepassing is op bestaande intercommunale verenigingen, en dus ook op WVI.; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de agenda van deze algemene buitengewone vergaderingen 
en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1 Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 22 mei 2014 
2 Begroting 2015 
3 Benoeming Annie Vandenbussche tot lid van het regionaal comité Oostende-Brugge (aandelen B) 
4 Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging 
5 Mededelingen. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene buitengewone 
vergaderingen van WVI van 17 december 2014 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op 
de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
intercommunale WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge. 
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B. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de c.v.b.a. West-Vlaamse Intercommunale voor 
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand, afgekort tot WVI. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van WVI 
die bijeengeroepen wordt op woensdag 17 december 2014 per aangetekend schrijven van 17 oktober 
2014; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het artikel 79 §2, 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001 waarin onder meer bepaald wordt dat het artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk 
van toepassing is op bestaande intercommunale verenigingen, en dus ook op WVI; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
Mevr. Claudia Coudeville, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als volmachtdrager van de gemeente 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI op 17 december 2014; 
 
Artikel 2 
mevr. Annie Vermeire-D'hoedt, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend 
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
WVI op 17 december 2014; 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing. Er wordt kennisgeving hiervan verricht aan het secretariaat van de intercommunale WVI, 
Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge. 
 
 
8 Intergemeentelijke samenwerking - IMWV - algemene vergadering -  woensdag 17 december 
2014 - goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging ‘Intercommunale 
Maatschappij voor Watervoorziening’, afgekort tot IMWV; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 23 oktober 2014 wordt opgeroepen 
deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van IMWV op 17 december 2014; 
 
Gelet dat deze jaarvergadering bijeenkomt met als agenda: 
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2015 
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2. Benoemingen 
3. Mededelingen 
4. Varia 
 
Gelet op het artikel 44, 1e alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de ‘Intergemeentelijke 
Samenwerking’, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers voor een 
Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te 
wijzen uit de leden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het 
decreet van 6 juli 2001 waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordigers voor de Algemene 
Vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld 
worden door de gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de statuten van IMWV; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het mandaat van mevrouw Nadia Hendrickx, volmachtdrager van de gemeente Jabbeke, als effectieve 
vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van IMWV op 17 december 2014, vast te stellen; 
 
Artikel 2: 
Het mandaat van de heer Georges Lievens, volmachtdrager van de gemeente Jabbeke, als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het geval de effectieve volmachtdrager verhinderd is om 
deel te nemen aan de jaarvergadering van IMWV op 17 december 2014, vast te stellen; 
 
Artikel 3: 
Kennis te nemen van de agenda, de punten en de toelichting en aan de vertegenwoordiger van de 
gemeente opdracht te geven het standpunt van de gemeente op de jaarvergadering van IMWV op 17 
december 2014 te vertolken; 
 
Artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en onder 
meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van IMWV p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 
Gent. 
 
 
9 Nieuwe Polder van Blankenberge - programma van de gewone onderhoudswerken aan de 
onbevaarbare waterlopen - dienstjaar 2015 
 
DEBAT 
 
Raadslid Geert Orbie stelt de vraag naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Jabbeekse beken. 
Er wordt verwezen naar de Moubeek die één van de meest vervuilde beken is in Vlaanderen. Wie is 
verantwoordelijk voor de opvolging van de kwaliteitsverbetering en het beheer van de waterlopen? 
 
Schepen Isabelle Louis antwoordt dat hiervoor een inventaris werd opgemaakt door Natuurpunt. 
Algemeen wordt gesteld dat de toestand van de Jabbekebeek verbeterd is.  
 
De burgemeester vult aan dat ook VMM hiervoor verantwoordelijk is. De toestand van de waterlopen 
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kan nagegaan worden op de website van VMM. De kwaliteitsverbetering van de waterlopen gaat de 
goede richting uit. 
 
BEHANDELING 
 
Op 1 juli 2014 vond de overdracht van alle waterlopen binnen de Polder van 3de categorie naar 2de 
categorie plaats. 
 
Vanaf het werkingsjaar 2014 draagt de provincie West-Vlaanderen de kosten voor deze waterlopen. 
 
Op het grondgebied van de gemeente Jabbeke zijn er 14.423 meter onbevaarbare waterlopen 
(categorie 8) waarvan het onderhoud ten laste van de gemeente valt. 
 
Het aandeel van de gemeente Jabbeke voor rekening van het dienstjaar 2015 bedraagt 32.460 euro. 
 
Artikel 80 van de wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders verplicht het Polderbestuur om jaarlijks 
een staat op te maken van de werken die moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, 
onderhouden en in stand houden van de verdediging-, droogleggings- en bevloeiingswerken. 
 
In het onderhoudsprogramma 2015 wordt een aantal waterlopen die belangrijk zijn voor de bevloeiing 
van de polder of zeer overstromingsgevoelig zijn en bij zware buien aanzienlijke schade kunnen 
veroorzaken, zoals de Jabbekebeek, een eerste maal gemaaid in de periode van 16 juni tot 15 juli. 
 
Een deel van het budget van de ruimingswerken gaat naar de bestrijding van uitheemse planten die 
door hun explosieve groei of aanwezigheid het natuurlijke evenwicht van het (water)biotoop 
verstoren. Grote waternavel bv. vormt in korte tijd een gesloten tapijt dat de waterafvoer drastisch 
beperkt en problemen veroorzaakt bij de werking van de pompstations. De plant woekerde het sterkst 
in de omgeving van de Gemene Weiden en ’t Paddegat te Jabbeke. 
 
De oevers van het ‘Groot Westernieuwwegzwin’ op het grondgebied van Varsenare kalven gestadig 
af. In 2013 werd een proefproject uitgevoerd startend van het Westernieuwwegzwin tot aan de 
Nachtegaalstraat. De bovenste begroeide laag werd afgeschept, de oever werd hersteld met klei en 
terug bedekt met de bovenste begroeide laag. Dit project was zeer geslaagd. 
 
In de jaarstaat 2015 wordt een oeverherstel stroomopwaarts vanaf de Nachtegaalstraat, over een lengte 
van 826m voorzien. Door de steilere oevers dient er voor het tracé een oeverversterking met 
teenversterking toegepast te worden. 
 
De gemeenteraad kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of 
diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast. Hij kan de bevoegdheden voor de opdrachten, 
die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente, overdragen aan het college van 
burgemeester en schepenen, binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven 
kredieten (artikel 159 gemeentedecreet). 
 
Aangezien het aandeel van de gemeente Jabbeke in deze gewone onderhoudswerken aan onbevaarbare 
waterlopen 32.460 euro (inclusief BTW en algemene kosten) beloopt en aldus de delegatieopdracht 
aan het schepencollege, beperkt tot een bedrag van 12.500,00 euro in gewone dienst, overschrijdt, 
wordt een beslissing van de gemeenteraad gevraagd. 
 
Met betrekking tot de onbevaarbare waterlopen worden voor 10.198 euro reit- en maaiwerken, 4.937 
euro ruimingwerken, 15.780 euro bescherming- en instandhoudingwerken uitgevoerd.  
 
Bij de gemeentebesturen wordt een forfait van 5% aangerekend als tussenkomst in de algemene kosten 
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Totale kostprijs voor de onderhoudswerken 2015 bedraagt aldus 32.460 euro. 
 
Gehoord de burgemeester dhr. Daniël Vanhessche in zijn verslag. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek van de onderhoudswerken 2015 aan de onbevaarbare waterlopen, opgemaakt door de 
Nieuwe Polder van Blankenberge, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
Een krediet van 32.460 euro wordt vastgelegd in het budget voor 2015 voor de betaling van het 
aandeel van de gemeente in de kostprijs van de werken. 
 
 
10 Openbare werken - provinciale overeenkomsten betreffende de aanleg van fietspaden langs 
gemeentewegen - aanleg fietspad langs Aartrijksesteenweg - 1e fase 
 
DEBAT 
 
Raadslid Jacques Monteyne verwijst naar een vroegere tussenkomst waarbij gevraagd werd om een 
bijkomend lichtpunt op het kruispunt van de Aartrijksesteenweg en de Oude Stokerijstraat te voorzien. 
Dit werd toen niet weerhouden. Als vervanging werden enkele reflecterende paaltjes op dit kruispunt 
geplaatst. Het raadslid vraagt om alsnog met zijn opmerking rekening te houden bij de aanleg van dit 
fietspad. 
 
BEHANDELING 
 
De gemeente Jabbeke en Zedelgem dienden beiden in 2009 hun aanvraag in om de 
Aartrijksesteenweg-Noordstraat op te nemen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. 
De Deputatie heeft op 30 april 2009 de wijziging van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
goedgekeurd waardoor de Aartrijksesteenweg-Noordstraat opgenomen werden in dit 
Fietsroutenetwerk. 
 
De gemeente Jabbeke en Zedelgem maakten gezamenlijk de startnota op om een eenduidige visie naar 
voor te brengen. Op 12 november 2012 werd deze startnota door de Provinciale Auditcommissie 
(PAC) conform verklaard. Op 24 augustus 2014 gaf de kwaliteitsadviseur een gunstig advies op de 
projectnota. Deze projectnota omvatte de uitwerking van de startnota naar ontwerpplannen en 
detailuitwerking op maat van de fietser. 
 
Het project vormt de functioneel fietsrouteverbinding tussen Jabbeke en Aartrijke. Het traject bestaat 
uit 4 segmenten: 
1) Bebouwde kom Jabbeke (1e fase) met een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de weg. 

Dit dossier zal gecombineerd uitgevoerd worden met een rioleringsdossier. 
2) Buiten bebouwde kom Jabbeke (2e fase) met een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de 

westzijde van de weg achter de bestaande gracht. 
3) Buiten bebouwde kom Zedelgem (2e fase) met een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de 

westzijde van de weg achter de bestaande gracht + bomen 
4) Bebouwde kom Aartrijke met een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de weg. Dit 

fietspad werd niet verder uitgewerkt in de projectnota omwille van een toekomstig gepland 
rioleringsdossier. 

 
BESLUIT: 
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Enig artikel: 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Jabbeke 
betreffende de aanleg van een fietspad langs de Aartrijksesteenweg – 1ste fase tussen Gistelsteenweg 
en de Oude Stokerijstraat wordt goedgekeurd. 
 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST: 
 
“Tussen: 
� de provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreedt,  de 

gedeputeerde voor infrastructuur en juridische aangelegenheden, de heer Bart NAEYAERT, en de 
directeur van de dienst COOP, de heer Dirk VAN BELLE,  en die handelen ter uitvoering van de 
beslissing van de deputatie (d.d. ……………………………), hierna genoemd “de provincie” 

� en de gemeente Jabbeke, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 
voor wie optreedt de heer Daniël VANHESSCHE, burgemeester, en de heer Gabriël ACKE., 
secretaris, en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad (d.d. 
……………………………), hierna genoemd “de gemeente/stad”. 

 
HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN  
  
 Artikel 1 Voorwerp van onderhavige overeenkomst 
 
§1. De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse verbintenissen vast te leggen tussen provincie en de 

gemeente/stad betreffende “De aanleg van een fietspad langs de Aartrijksesteenweg – 1ste fase 
tussen Gistelsesteenweg en Oude Stokerijkstraat te Jabbeke” in het kader van het 
provincieraadsbesluit d.d. 28/03/2013 betreffende de financiering van bovenlokale en functionele 
fietsinfrastructuur in het kader van het fietsfonds. 

 
§2 De provincie bepaalt in overleg met de gemeente/stad wie optreedt als aanbestedende overheid en 

als ontwerper. De kosten voor het uitvoeringsdossier (studiekosten, erelonen, kosten voor 
veiligheidscoördinatie, kosten voor grondonderzoek, kosten voor opmaak conformverklaard 
technisch verslag en toezicht) worden volledig gedragen door de aanbestedende overheid, met 
uitzondering van alle kosten voor het vernieuwen van de rijwegen en aanleg van de riolering. Deze 
kosten vallen ten laste van de gemeente/stad en/of rioolbeheerder. 

 
Artikel 2 Verbintenissen vanwege de provincie 
 
§1. De provincie treedt, in het kader van de fietsfondsregeling, op als medefinancier van “De aanleg 

van een fietspad langs de Aartrijksesteenweg – 1ste fase tussen Gistelsesteenweg en Oude 
Stokerijkstraat te Jabbeke”.  

 Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de 
provincie en de gemeente/stad met aanduiding van  

 1) de kosten inherent aan het project,  
 2) de kosten voor bijkomende werken en  
 3) de totaalkost van de werken.  
 De provincie verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W.   
 
Artikel 3 Verbintenissen vanwege de gemeente/stad 
 
§1. De gemeente/stad verleent, in het geval de provincie optreedt als aanbestedende overheid, een 

bouwrecht op zijn grond aan de provincie voor de aanleg van de in artikel 1 §1 bedoelde 
infrastructuur. De gemeente/stad verzaakt aan het recht de wegruiming of schadevergoeding te 
vorderen bedoeld in artikel 555, tweede lid B.W.  

 
§2. De gemeente/stad neemt in voorkomend geval alle overige noodzakelijke ingrepen en alle overige 
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kosten, die niet vallen onder het project, volledig op zich.  
 
§3. De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, binnen een termijn (te bepalen in onderling overleg met 

de provincie), de nodige flankerende maatregelen te nemen en aan te brengen op de 
gemeentewegen, dit conform start- en projectnota, en desgevallend zoals vermeld in bijlage 2.  

 
§4. De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, na de voorlopige oplevering van de werken, het beheer 

van de in artikel 1 §1 bedoelde nieuwe infrastructuur, gelegen op haar openbaar domein, over te 
nemen en te onderhouden. 

 
§5. De gemeente/stad verbindt zich er toe om de provinciale kwaliteitseisen inzake ontwerp en techniek 

te volgen, zoals onder meer vastgelegd in het Vademecum Fiets en de Lichtvisie West-Vlaams 
platteland. 

 
§6. De gemeente/stad verbindt zich er toe om, bij verspreiden van informatie naar pers en publiek, 

melding te maken van de betrokkenheid van het provinciebestuur overeenkomstig het reglement 
betreffende de provinciale herkenbaarheid (desgevallend zoals vermeld in bijlage 3) bij elke vorm 
van provinciale subsidie en desgevallend van andere partners die mee-financieren.  

 
Artikel 4 Planning en verloop van de werken 
 
Indien één van de partijen in gebreke blijft om de overeengekomen planning na te leven, kan de ander 
de vernoemde partij hierover aangetekend in gebreke stellen. Deze partij kan binnen de termijn van 3 
maanden een verantwoording verstrekken. Indien er geen afdoende verantwoording is, heeft de andere 
partij het recht tot eenzijdige ontbinding. 
 
Artikel 5 Sancties 
 
Als één van de partijen de aangegane verbintenissen niet naleeft, kunnen de kosten, gedragen door de 
andere partijen, verhaald worden op de in gebreke blijvende partij.  
 
HOOFDSTUK II - BEPALINGEN INZAKE DE SAMENGEVOEGDE UITVOERING VAN WERKEN  
 
Artikel 6 Onderverdeling van de werken en hun samenvoeging 
 
De werken vermeld in artikel 1§1 zijn onder te verdelen in 
 
Deel I: werken voor rekening van de provincie, hierna genoemd “deel I” 
“waarvan 100% valt onder de modaliteiten van het provincieraadsbesluit betreffende de financiering 
van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van de Fietsfonds en de bepalingen van 
het Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2013.” 
 
Deel II: werken voor rekening van de gemeente/stad, bijkomend en in het kader van dit project uit te 
voeren, hierna genoemd “deel II” 
“alle werken die niet vallen onder Deel I en bijgevolg niet vallen onder de modaliteiten van het 
provincieraadsbesluit betreffende de financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in 
het kader van de Fietsfonds en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 
2013.” 
 
Gelet op hun samenhang zijn beide partijen van oordeel dat de werken en de opdracht in het algemeen 
belang dienen te worden samengevoegd. 
 
Artikel 7 Aanbestedende overheid 
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De provincie en de gemeente/stad beslissen m.b.t. de hoger beschreven werken die in het algemeen 
belang worden samengevoegd, de provincie aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en 
de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig het artikel 38 
van de wet van 15 juni 2006 – Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten. 
 
Artikel 8 Verantwoordelijkheden van de partijen bij de samenvoeging van de werken  
 
§1 De provincie en de gemeente/stad staan in voor de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van 

de opdracht dat te hunnen last is. 
 De gemeente/stad neemt, tegenover de aanbestedende overheid, de provincie, de volledige 

verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek 
laten inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken voor het deel van de 
opdracht dat te hunnen laste is. 

 
§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van 

de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen gebundeld. 
 
Artikel 9 Opdeling van het bestek, de opmeting en de vorderingstaten 
 
De infrastructuurwerken ten laste van de provincie (deel I) en deze ten laste van de gemeente/stad 
(deel II), worden in het bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld en maken 
het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. Inzonderheid in 
artikel 95 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de speciale aandacht van de 
aannemer hierop gevestigd worden. 
 
Artikel 10 Aanbesteding en gunning 
§1. Als aanbestedende overheid schrijft de provincie de aanbesteding uit, staat in voor de opening der 

inschrijvingen, maakt het aanbestedingsverslag op en keurt de inschrijving van de laagste 
regelmatige bieder goed. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één 
ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagste 
regelmatige bieder voor de totaliteit der werken (de 2 delen samen). 

 
§2. De provincie, de aanbestedende overheid, zal de kennisgeving van de goedkeuring van de 

gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de gemeente/stad heeft ingestemd met het 
gunningvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring heeft afgelegd dat zij akkoord gaat 
met het gedeelte der werken te haren laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële 
middelen heeft voorzien.  

 Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de aannemer(s) om een verlenging van de 
geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de gemeente/stad. In elk 
geval zal de gemeente/stad dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd 
verzocht. Zoniet kunnen haar de financiële gevolgen van de vertraging ten laste gelegd worden.  

 
Artikel 11 Borgtocht 
 
De aanbestedende overheid, de provincie, verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft 
betrekking op de totaliteit der werken. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen op 
de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de 
partij(en) ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke 
kostprijs. 
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Artikel 12 Leiding der werken 
 
De provincie is aanbestedende overheid der werken en duidt bijgevolg de leidende ambtenaar aan. De 
leiding gebeurt dus op kosten van de aanbestedende overheid.  
De leidende ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen instaat om voor 
alle werken wie ze ook ten laste neemt, opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van 
ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op 
te maken, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen, schorsing van de werken en eventuele van 
ambtswege te nemen maatregelen voor te stellen. Elke beslissing in dit verband dat rechtsgevolgen 
meebrengt vergt het akkoord of goedkeuring door de bevoegde betrokken overheid. 
 
Artikel 13 Toezicht der werken 
 
§1. De provincie staat enkel in voor het toezicht op alle infrastructuurwerken ten laste van de 

provincie (deel I) en draagt daarvan de kosten. 
 
§2. De gemeente/stad staat in voor het toezicht op alle infrastructuurwerken ten laste van de 

gemeente/stad (deel II ). 
 Alle kosten ( incl. toezichtskosten ) voor het vernieuwen van de rijwegen en aanleg van de riolering 

vallen ten laste van de gemeente/stad en/of rioolbeheerder. 
 
§3. De gemeente/stad mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te haren laste mee 

mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de leidende 
ambtenaar en/of aan de door hem aangestelde toezichter. Dit advies is eveneens bindend tenzij er 
tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien. 

 De gemeente/stad draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze 
gemandateerde waarnemers verstrekken en staat ook in voor de hieruit voortvloeiende kosten. 

 
Artikel 14 Wijzigingen tijdens de uitvoering 
 
Indien de aanbestedende overheid tijdens de uitvoering al of niet belangrijke wijzigingen van de 
opdracht voor het gedeelte ten laste van de gemeente/stad noodzakelijk acht, wordt vòòr de beslissing 
met een eventuele betekening van de goedkeuring aan de aannemer het akkoord van de gemeente/stad 
bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. De gemeente/stad draagt de volledige 
verantwoordelijkheid, ook de financiële, voor onder meer het tijdig verlenen van dit akkoord. 
 
Artikel 15 Vrijwaring van de aanbestedende overheid 
 
Behoudens in geval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid verbindt de 
gemeente/stad zich ertoe om met betrekking tot de werken te haren laste, de aanbestedende overheid 
volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid 
verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. 
 
Artikel 16 Betaling der werken 
 
§1. De betaling van de werken onder deel I is ten laste van de provincie, deel II is voor rekening van 

de gemeente/stad. 
 
§2 Per deel worden afzonderlijke vorderingsstaten, betalingsaanvragen en facturen opgemaakt. De 

vorderingsstaten en betalingsaanvragen worden voor nazicht en eventuele verbetering aan de 
aanbestedende overheid (of de ontwerper) overgemaakt. Deze beschikt over een termijn van 20 
kalenderdagen na de datum van ontvangst om de goedgekeurde of verbeterde documenten aan de 
betrokken partijen over te maken. De betrokken partijen beschikken over een termijn van 5 
kalenderdagen om hun akkoord te geven met betrekking tot hun aandeel in de werken. 
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§3. Ingeval het overschrijden van de hierboven vastgestelde termijn aanleiding geeft tot laattijdige 

betaling zullen de daar uitvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen ten laste vallen 
van de in gebreke gebleven aanbestedende overheid hetzij volledig hetzij verhoudingsgewijze zo er 
nog andere oorzaken zijn van laattijdige betaling. 

 
Artikel 17 Boetes en kortingen wegens minwaarde 
 
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aandeel, 
komen ten goede aan de betrokken partij.  De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen 
wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van 
de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen. 
 
Artikel 18 Voorlopige en definitieve oplevering; vrijgave borgtocht 
 
§1. Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering 

verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borg heeft 
betrekking op de ganse aanneming. 

§2. De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidende 
ambtenaar opgesteld en mede ondertekend. Een afschrift wordt overgemaakt aan de 
gemeente/stad. 

 Voor het plaatsbezoek met het oog op de opleveringen dienen de betrokken partijen tijdig 
uitgenodigd te worden.  Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om, 
tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-
verbaal van oplevering. Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, 
geven zij hiervoor een duidelijke motivatie.  De leidende ambtenaar, oordeelt zoals beschreven in 
artikel 12. 

 
HOOFDSTUK III - VEILIGHEIDSCOORDINATIE EN BIJLAGEN  
 
Artikel 19 Bepalingen omtrent de veiligheidscoördinatie 
 
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie ) stelt, overeenkomstig de wetgeving en reglementering 

met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, de veiligheidscoördinator 
aan voor het ontwerp en de verwezenlijking van de werken en neemt de kosten hiervoor op zich.  

 
§2. De aanbestedende overheid (de gemeente/stad ) stemt ermee in om deze veiligheidscoördinator te 

belasten met de veiligheidscoördinatie-ontwerp en –verwezenlijking van werken vermeld in artikel 
1§1 van deze overeenkomst.  

 
§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator zijn opdrachten ten alle tijde volledig en 

adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de 
uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp en dat hij alle informatie krijgt die nodig 
is voor de uitvoering van zijn opdrachten.  

 
Artikel 20 Bijlagen 
 
De bijlage omvatten concrete afspraken en richtlijnen en maken integraal deel uit van deze 
overeenkomst. De inhoud van deze bijlagen kan niet strijdig zijn met de overeenkomst, zo wel primeert 
de tekst van de overeenkomst. De volgende bijlagen zijn aan deze overeenkomst toegevoegd: 
 
Bijlage 1: gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project (art.2 §1) 
Bijlage 2: flankerende maatregelen langs gemeentewegen (art.3 §3) 
Bijlage 3: reglement betreffende provinciale herkenbaarheid (art.3 §6)” 
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11 Openbare werken - provinciale overeenkomsten betreffende de aanleg van fietspaden langs 
gemeentewegen - aanleg fietspad langs Aartrijksesteenweg - 2e fase 
 
De gemeente Jabbeke en Zedelgem dienden beiden in 2009 hun aanvraag in om de 
Aartrijksesteenweg-Noordstraat op te nemen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. 
De Deputatie heeft op 30 april 2009 de wijziging van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
goedgekeurd waardoor de Aartrijksesteenweg-Noordstraat opgenomen werden in dit 
Fietsroutenetwerk. 
 
De gemeente Jabbeke en Zedelgem maakten gezamenlijk de startnota op om een eenduidige visie naar 
voor te brengen. Op 12 november 2012 werd deze startnota door de Provinciale Auditcommissie 
(PAC) conform verklaard. Op 24 augustus 2014 gaf de kwaliteitsadviseur een gunstig advies op de 
projectnota. Deze projectnota omvatte de uitwerking van de startnota naar ontwerpplannen en 
detailuitwerking op maat van de fietser. 
 
Het project vormt de functioneel fietsrouteverbinding tussen Jabbeke en Aartrijke. Het traject bestaat 
uit 4 segmenten: 
1) Bebouwde kom Jabbeke (1e fase) met een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de weg. 

Dit dossier zal gecombineerd uitgevoerd worden met een rioleringsdossier. 
2) Buiten bebouwde kom Jabbeke (2e fase) met een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de 

westzijde van de weg achter de bestaande gracht. 
3) Buiten bebouwde kom Zedelgem (2e fase) met een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de 

westzijde van de weg achter de bestaande gracht + bomen 
4) Bebouwde kom Aartrijke met een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de weg. Dit 

fietspad werd niet verder uitgewerkt in de projectnota omwille van een toekomstig gepland 
rioleringsdossier. 

 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Jabbeke en de 
gemeente Zedelgem betreffende de aanleg van een fietspad langs de Aartrijksesteenweg (2e fase) te 
Jabbeke en de Noordstraat te Zedelgem wordt goedgekeurd. 
 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST: 
 
“Tussen: 
 
� de provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreedt, de 

gedeputeerde voor infrastructuur en juridische aangelegenheden, de heer Bart NAEYAERT, en de 
directeur van de dienst COOP, de heer Dirk VAN BELLE, en die handelen ter uitvoering van de 
beslissing van de deputatie (d.d. ………………………), hierna genoemd “de provincie” 

 
� en de gemeente Zedelgem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 

voor wie optreedt de heer Patrick ARNOU, burgemeester, en de heer Kurt RYHEUL, secretaris, en 
die handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad (d.d. 
………………………………………..), hierna genoemd “de gemeente/stad”. 

 
� en de gemeente Jabbeke, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 

voor wie optreedt de heer Daniël VANHESSCHE, burgemeester, en de heer Gabriël ACKE, 
secretaris, en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad (d.d. 
………………………………………..), hierna genoemd “de gemeente/stad”. 
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HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN  
  
 Artikel 1 Voorwerp van onderhavige overeenkomst 
 
§1. De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse verbintenissen vast te leggen tussen provincie en de 

gemeente/stad betreffende “De aanleg van een fietspad langs de Aartrijksesteenweg (2de fase) te 
Jabbeke en de Noordstraat te Zedelgem” in het kader van het provincieraadsbesluit d.d. 
28/03/2013 betreffende de financiering van bovenlokale en functionele fietsinfrastructuur in het 
kader van het fietsfonds. 

 
§2. De provincie bepaalt in overleg met de gemeente/stad wie optreedt als aanbestedende overheid en 

als ontwerper. De kosten voor het uitvoeringsdossier (studiekosten, erelonen, kosten voor 
veiligheidscoördinatie, kosten voor grondonderzoek, kosten voor opmaak conformverklaard 
technisch verslag en toezicht) worden volledig gedragen door de aanbestedende overheid, met 
uitzondering van alle kosten voor het vernieuwen van de rijwegen en aanleg van de riolering. Deze 
kosten vallen ten laste van de gemeente/stad en/of rioolbeheerder. 

 
Artikel 2 Verbintenissen vanwege de provincie 
 
§1. De provincie treedt, in het kader van de fietsfondsregeling, op als medefinancier van “De aanleg 

van een fietspad langs de Aartrijksesteenweg (2de fase) te Jabbeke en de Noordstraat te 
Zedelgem”. 

 Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de 
provincie en de gemeente/stad met aanduiding van  

 1) de kosten inherent aan het project,  
 2) de kosten voor bijkomende werken en  
 3) de totaalkost van de werken.  
 De provincie verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W.   
 
Artikel 3 Verbintenissen vanwege de gemeente/stad 
 
§1. De gemeente/stad verleent, in het geval de provincie optreedt als aanbestedende overheid, een 

bouwrecht op zijn grond aan de provincie voor de aanleg van de in artikel 1 §1 bedoelde 
infrastructuur. De gemeente/stad verzaakt aan het recht de wegruiming of schadevergoeding te 
vorderen bedoeld in artikel 555, tweede lid B.W.  

 
§2. De gemeente/stad neemt in voorkomend geval alle overige noodzakelijke ingrepen en alle overige 

kosten, die niet vallen onder het project, volledig op zich.  
 
§3. De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, binnen een termijn (te bepalen in onderling overleg met 

de provincie), de nodige flankerende maatregelen te nemen en aan te brengen op de 
gemeentewegen, dit conform start- en projectnota, en desgevallend zoals vermeld in bijlage 2.  

 
§4. De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, na de voorlopige oplevering van de werken, het beheer 

van de in artikel 1 §1 bedoelde nieuwe infrastructuur, gelegen op haar openbaar domein, over te 
nemen en te onderhouden. 

 
§5  De gemeente/stad verbindt zich er toe om de provinciale kwaliteitseisen inzake ontwerp en 

techniek te volgen, zoals onder meer vastgelegd in het Vademecum Fiets en de Lichtvisie West-
Vlaams platteland. 

 
§6. De gemeente/stad verbindt zich er toe om, bij verspreiden van informatie naar pers en publiek, 

melding te maken van de betrokkenheid van het provinciebestuur overeenkomstig het reglement 
betreffende de provinciale herkenbaarheid (desgevallend zoals vermeld in bijlage 3) bij elke vorm 
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van provinciale subsidie en desgevallend van andere partners die mee-financieren.  
 
Artikel 4 Planning en verloop van de werken 
 
Indien één van de partijen in gebreke blijft om de overeengekomen planning na te leven, kan de ander 
de vernoemde partij hierover aangetekend in gebreke stellen. Deze partij kan binnen de termijn van 3 
maanden een verantwoording verstrekken. Indien er geen afdoende verantwoording is, heeft de andere 
partij het recht tot eenzijdige ontbinding. 
 
Artikel 5 Sancties 
 
Als één van de partijen de aangegane verbintenissen niet naleeft, kunnen de kosten, gedragen door de 
andere partijen, verhaald worden op de in gebreke blijvende partij.  
 
HOOFDSTUK II - BEPALINGEN INZAKE DE SAMENGEVOEGDE UITVOERING VAN WERKEN  
 
Artikel 6 Onderverdeling van de werken en hun samenvoeging 
 
De werken vermeld in artikel 1§1 zijn onder te verdelen in 
 
Deel I: werken voor rekening van de provincie, hierna genoemd “deel I” 
 “waarvan 100% valt onder de modaliteiten van het provincieraadsbesluit betreffende de financiering 
van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van de Fietsfonds en de bepalingen van 
het Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2013.” 
  
Deel II: werken voor rekening van de gemeente/stad Jabbeke, bijkomend en in het kader van dit 
project uit te voeren, hierna genoemd “deel II” 
 “alle werken die niet vallen onder Deel I en III en bijgevolg niet vallen onder de modaliteiten van het 
provincieraadsbesluit betreffende de financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in 
het kader van de Fietsfonds en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 
2013.” 
 
Deel III: werken voor rekening van de gemeente/stad Zedelgem, bijkomend en in het kader van dit 
project uit te voeren, hierna genoemd “deel II” 
 “alle werken die niet vallen onder Deel I en II en bijgevolg niet vallen onder de modaliteiten van het 
provincieraadsbesluit betreffende de financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in 
het kader van de Fietsfonds en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 
2013.” 
 
Gelet op hun samenhang zijn alle partijen van oordeel dat de werken en de opdracht in het algemeen 
belang dienen te worden samengevoegd. 
 
Artikel 7 Aanbestedende overheid 
 
De provincie en de gemeente/stad beslissen m.b.t. de hoger beschreven werken die in het algemeen 
belang worden samengevoegd, de provincie aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en 
de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig het artikel 38 
van de wet van 15 juni 2006 – Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten. 
 
Artikel 8 Verantwoordelijkheden van de partijen bij de samenvoeging van de werken  
 
§1. De provincie en de gemeente/stad staan in voor de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van 

de opdracht dat te hunnen last is. 
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 De gemeente/stad neemt, tegenover de aanbestedende overheid, de provincie, de volledige 
verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek 
laten inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken voor het deel van de 
opdracht dat te hunnen laste is. 

 
§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van 

de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen gebundeld. 
 
Artikel 9 Opdeling van het bestek, de opmeting en de vorderingstaten 
 
De infrastructuurwerken ten laste van de provincie (deel I) en deze ten laste van de gemeente/stad 
(deel II en deel III), worden in het bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel 
vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. 
Inzonderheid in artikel 95 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de speciale 
aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
Artikel 10 Aanbesteding en gunning 
 
§1 Als aanbestedende overheid schrijft de provincie de aanbesteding uit, staat in voor de opening der 

inschrijvingen, maakt het aanbestedingsverslag op en keurt de inschrijving van de laagste 
regelmatige bieder goed. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één 
ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagste 
regelmatige bieder voor de totaliteit der werken (de 2 delen samen). 

 
§2. De provincie, de aanbestedende overheid, zal de kennisgeving van de goedkeuring van de 

gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de gemeente/stad heeft ingestemd met het 
gunningvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring heeft afgelegd dat zij akkoord gaat 
met het gedeelte der werken te haren laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële 
middelen heeft voorzien.  

 Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de aannemer(s) om een verlenging van de 
geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de gemeente/stad. In elk 
geval zal de gemeente/stad dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd 
verzocht. Zoniet kunnen haar de financiële gevolgen van de vertraging ten laste gelegd worden.  

 
Artikel 11 Borgtocht 
 
De aanbestedende overheid, de provincie, verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft 
betrekking op de totaliteit der werken. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen op 
de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de 
partij(en) ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke 
kostprijs. 
 
Artikel 12 Leiding der werken 
 
De provincie is aanbestedende overheid der werken en duidt bijgevolg de leidende ambtenaar aan. De 
leiding gebeurt dus op kosten van de aanbestedende overheid.  
De leidende ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen instaat om voor 
alle werken wie ze ook ten laste neemt, opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van 
ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op 
te maken, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen, schorsing van de werken en eventuele van 
ambtswege te nemen maatregelen voor te stellen. Elke beslissing in dit verband dat rechtsgevolgen 
meebrengt vergt het akkoord of goedkeuring door de bevoegde betrokken overheid. 
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Artikel 13 Toezicht der werken 
 
§1. De aanbestedende overheid staat in voor het toezicht van alle werken en draagt daarvan de kosten. 
 
§2. De gemeente/stad mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te haren laste mee 

mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de leidende 
ambtenaar en/of aan de door hem aangestelde toezichter. Dit advies is eveneens bindend tenzij er 
tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien. 

 De gemeente/stad draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze 
gemandateerde waarnemers verstrekken en staat ook in voor de hieruit voortvloeiende kosten. 

 
Artikel 14 Wijzigingen tijdens de uitvoering 
 
Indien de aanbestedende overheid tijdens de uitvoering al of niet belangrijke wijzigingen van de 
opdracht voor het gedeelte ten laste van de gemeente/stad noodzakelijk acht, wordt vòòr de beslissing 
met een eventuele betekening van de goedkeuring aan de aannemer het akkoord van de gemeente/stad 
bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. De gemeente/stad draagt de volledige 
verantwoordelijkheid, ook de financiële, voor onder meer het tijdig verlenen van dit akkoord. 
 
Artikel 15 Vrijwaring van de aanbestedende overheid 
 
Behoudens in geval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid verbindt de 
gemeente/stad zich ertoe om met betrekking tot de werken te haren laste, de aanbestedende overheid 
volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid 
verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. 
 
Artikel 16 Betaling der werken 
 
§1. De betaling van de werken onder deel I is ten laste van de provincie, deel II en deel III is voor 

rekening van de gemeente/stad. 
 
§2. Per deel worden afzonderlijke vorderingsstaten, betalingsaanvragen en facturen opgemaakt. De 

vorderingsstaten en betalingsaanvragen worden voor nazicht en eventuele verbetering aan de 
aanbestedende overheid (of de ontwerper) overgemaakt. Deze beschikt over een termijn van 20 
kalenderdagen na de datum van ontvangst om de goedgekeurde of verbeterde documenten aan de 
betrokken partijen over te maken. De betrokken partijen beschikken over een termijn van 5 
kalenderdagen om hun akkoord te geven met betrekking tot hun aandeel in de werken. 

 
§3. Ingeval het overschrijden van de hierboven vastgestelde termijn aanleiding geeft tot laattijdige 

betaling zullen de daar uitvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen ten laste vallen 
van de in gebreke gebleven aanbestedende overheid hetzij volledig hetzij verhoudingsgewijze zo er 
nog andere oorzaken zijn van laattijdige betaling. 

 
Artikel 17 Boetes en kortingen wegens minwaarde 
 
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aandeel, 
komen ten goede aan de betrokken partij.  De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen 
wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van 
de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen. 
 
Artikel 18 Voorlopige en definitieve oplevering; vrijgave borgtocht 
 
§1. Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering 

verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borg heeft 
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betrekking op de ganse aanneming. 
 
§2. De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidende 

ambtenaar opgesteld en mede ondertekend. Een afschrift wordt overgemaakt aan de 
gemeente/stad. 

 Voor het plaatsbezoek met het oog op de opleveringen dienen de betrokken partijen tijdig 
uitgenodigd te worden.  Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om, 
tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-
verbaal van oplevering. Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, 
geven zij hiervoor een duidelijke motivatie.  De leidende ambtenaar, oordeelt zoals beschreven in 
artikel 12. 

 
HOOFDSTUK III - VEILIGHEIDSCOORDINATIE EN BIJLAGEN  
 
Artikel 19 Bepalingen omtrent de veiligheidscoördinatie 
 
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie ) stelt, overeenkomstig de wetgeving en reglementering 

met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, de veiligheidscoördinator 
aan voor het ontwerp en de verwezenlijking van de werken en neemt de kosten hiervoor op zich.  

 
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie) stemt ermee in om deze veiligheidscoördinator te 

belasten met de veiligheidscoördinatie-ontwerp en –verwezenlijking van werken vermeld in artikel 
1§1 van deze overeenkomst.  

 
§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator zijn opdrachten ten alle tijde volledig en 

adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de 
uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp en dat hij alle informatie krijgt die nodig 
is voor de uitvoering van zijn opdrachten.  

 
Artikel 20 Bijlagen 
 
De bijlage omvatten concrete afspraken en richtlijnen en maken integraal deel uit van deze 
overeenkomst. De inhoud van deze bijlagen kan niet strijdig zijn met de overeenkomst, zo wel primeert 
de tekst van de overeenkomst. De volgende bijlagen zijn aan deze overeenkomst toegevoegd: 
 
Bijlage 1: gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project (art.2 §1) 
Bijlage 2: flankerende maatregelen langs gemeentewegen (art.3 §3) 
Bijlage 3: reglement betreffende provinciale herkenbaarheid (art.3 §6)” 
 
 
12 Ruimtelijke ordening - RUP 'Garage Degroote' - voorlopige vaststelling 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, dat bepaalt dat de gemeenteraad alles regelt 
wat van gemeentelijk belang is, en artikel 2, met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenten in 
het algemeen; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij decreet tot aanpassing en 
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid van 27 maart 2009 en 
latere wijzigingen en van kracht sinds 1 september 2009, in het artikels 2.2.13 t.e.m. 2.2.18., m.b.t. de 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
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Gelet op het besluit van de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring 
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Jabbeke. 
 
Gelet op het besluit van het schepencollege dd. 5 november 2012; waarbij een ruimtelijk planner, 
tewerkgesteld bij het studiebureau Grontmij werd aangesteld als ontwerper/planoloog voor de opmaak 
van gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en andere plannen rond ruimtelijke ordening en 
planologie. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Garage 
Degroote” voorgelegd. Er wordt een RUP opgemaakt op basis van de ruimtelijke behoefte opgemaakt 
in het gedeeltelijk positief planologisch attest, aangepast aan de opmerkingen van toenmalige 
adviezen. 
 
Het RUP betreft één bedrijf, een garage, gelegen langs de Gistelsteenweg te Zerkegem. De 
hoofdzakelijk vergunde bedrijfsactiviteiten zijn deels gelegen in landelijk woongebied en deels in 
agrarisch gebied en is dus zonevreemd gelegen. Dit legt een hypotheek op het bekomen van 
toekomstige vergunningen. Het RUP heeft tot doel de huidige werking van het bedrijf te bestendigen 
en beperkt verder te ontplooien naar de ruimtelijke behoeften van het bedrijf. Concreet betreft het een 
optimalisering en uitbreiding van de parkeermogelijkheden, een uitbreiding van de bedrijfsbebouwing, 
omgeven door een goede buffering. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor 
milieueffectrammortage (m.e.r.) over een ruimtelijk uitvoeringsplan werd een onderzoek tot m.e.r. 
overgemaakt aan de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst GBP. 
 
Op 23 juli 2014 ontving de gemeente, overeenkomstig artikel 4.2.6.§6 van het plan-MER-decreet, van 
de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst MER Mer-ontheffing inzake de opmaak van een 
plan-MER. 
 
Conform artikel 2.2.13.§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan op 16 juli 2014 aan de verschillende adviserende diensten voorgelegd voor 
advies. 
 
Aan volgende instanties werd advies aangevraagd: 
o Ruimte Vlaanderen – Ruimte West-Vlaanderen 
o Provincie West-Vlaanderen – Deputatie 
o GECORO 
o Agentschap Infrastructuur – Afd. Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
o Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen 
o Agentschap voor Landbouw en Visserij West-Vlaanderen 
o Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Dienst Milieueffectrapportage 
o Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – Dienst Veiligheidsrapportage 
 
Op 3 september 2014 werd een plenaire vergadering gehouden. 
 
Gelet dat het voorontwerp na de adviesprocedure werd aangepast aan de verschillende opmerkingen 
gemaakt door de adviserende diensten. 
 
Het voorgelegde ontwerp bevat: 
• een plan met de bestaande toestand 
• een bestemmingsplan 
• een begeleidende nota die bestaat uit: 
 o de toelichtingsnota 
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 o de stedenbouwkundige voorschriften 
 o de bijlagen 
• onderzoek tot m.e.r. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het ontwerp van het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan “Garage Degroote” bevattende een plan 
met de bestaande toestand, een bestemmingsplan, de begeleidende nota (die bestaat uit de 
toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, de bijlagen) en Onderzoek tot m.e.r., wordt 
voorlopig vastgesteld. 
 
Artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het voorgeschreven openbaar onderzoek 
met betrekking tot het ontwerp. 
 
 
13 Toegevoegd agendapunt - raadslid Geert Orbie - bebouwde kom - verouderde 
verkeersborden 
 
Elf jaar na de aanpassing van de Wegcode staan langs Vlaamse wegen nog steeds honderden 
‘verouderde’ verkeersborden om de bebouwde kom aan te duiden. Over enkele maanden verliezen ze 
elke juridische waarde. Chauffeurs mogen dan in theorie de snelheidslimiet voor de bebouwde kom 
negeren. 
 
Toen de Wegcode in 2004 werd aangepast, is er voor het aangeven van de bebouwde kom een nieuw 
verkeersbord ingevoerd, met daarop het silhouet van een dorpskern. Over enkele maanden, vanaf 1 
juni 2015, moeten alle oude verkeersborden ‘bebouwde kom’ weg zijn. Dan loopt de 
overgangsperiode definitief af. En dat betekent voor veel gemeentebesturen nog een pak werk, en een 
serieuze factuur om alle oude borden te vervangen door nieuwe. 
 
Federaal parlementslid Bert Wollants van N-VA vroeg aan minister van Mobiliteit Jacqueline Galant 
of het niet aangewezen is de overgangsperiode te verlengen, maar daar wil Galant niet van weten. 
 
Hoe ver staat de gemeente Jabbeke met de vervanging van de oude borden? 
 
Door schepen Jan Pollet wordt geantwoord dat hij deze vraag voorgelegd heeft aan het diensthoofd 
van de dienst gemeentewerken. Er werd hem verteld dat deze borden op één enkele na reeds werden 
vervangen. 
 
 
14 Toegevoegd agendapunt - raadslid Luc Slabbinck - de behandeling van klachten en 
ingestuurde meldingskaarten 
 
"Hoeveel klachten en meldingskaarten zijn er vorig jaar ingediend? 
Worden deze klachten en het behandelen van de meldingskaarten gecentraliseerd? 
Worden die verdeeld over de verschillende departementen? In geval dit zo is, wie doet die verdeling? 
Wie volgt de opvolging? 
Wordt er systematisch een bericht van ontvangst teruggestuurd naar de melder? 
Wat is de deadline voor het versturen van een ontvangstbericht? 
Bestaat er een deadline binnen welke termijn er een antwoord moet gegeven worden? 
Bestaat er een logboek waar alles in vermeld wordt?  
Al deze vragen stellen we omdat we regelmatig moeten horen dat er soms niet gereageerd wordt en de 
melder in het ongewisse gelaten wordt? 
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Hoe komt het dat er in de notulen van het schepencollege, weinig rechtstreeks gemelde klachten 
vermeld staan, maar dat we heel veel vaststellen dat de klachten overgenomen worden door 
verschillende schepenen?" 
 
De burgemeester licht toe dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen de zaken die formeel 
als klacht behandeld zijn in het kader van het gemeentelijk reglement klachtbehandeling (zoals 
gepubliceerd op de gemeentelijke webstek) en die vele kleinere meldingen. 
 
(1) In 2013 waren er 11 ingeschreven klachten die behandeld zijn in het kader van de 
klachtenbehandeling (de zogenaamde ombudsfunctie) (2 bibliotheek - 3 IBO - 1 containerpark - 1 
cultuur - 4 ruimtelijke ordening). Bij klachtbehandeling is voorzien dat binnen een periode na 14 
dagen een ontvangst moet gebeuren, hetgeen meestal het geval is. 
 
(2) In 2013 zijn er 13.301 inkomende documenten en verzoeken geregistreerd die aanleiding gaven tot 
8128 ingeschreven uitgaande correspondenties. Daarvan waren er 911 meldingen of ongeveer 4 à 5 
per werkdag die als melding uitgingen van burgers. 
 
Bij goedkeuring door het schepencollege gebeurt steeds een schriftelijk antwoord. Zo zijn er in 2013 
436 schriftelijke antwoorden met meestal inschrijving op de uitvoeringslijst met volgnummer geweest. 
Daarnaast waren er ook nog een 200-tal communicaties via het bestuur en naar collegabesturen en 
intergemeentelijke samenwerkingen. In 2013 waren er slechts 7 herinneringen rond meldingen. 
 
Bij de dienst gemeentewerken werden vorig jaar 1456 werkopdrachten uitgevoerd en gearchiveerd.  
 
Raadslid Jan Talloen merkt op dat er sprake is van 11 klachtbehandelingen. Wat is de procedure i.v.m. 
deze klachten? Kan de indiener van deze klacht zijn staat van verloop van deze klacht volgen? Kan 
deze klachtenbehandeling gedigitaliseerd worden? 
 
Door de burgemeester wordt geantwoord dat er uiteraard een schriftelijk antwoord wordt verstuurd 
aan de klager. De klacht wordt onderzocht samen met de hoofdverantwoordelijke van de dienst 
waarop de klacht betrekking heeft. Dit wordt dan behandeld door de gemeentesecretaris. 
 
Door de gemeentesecretaris wordt aangevuld dat een volledig digitaal platform voor de burger nog een 
stapje verder is. Er is wel een volledig digitale interne workflow. De klachten leiden tot een advies aan 
het schepencollege en worden daar ingeschreven. Er dient jaarlijks een rapport in verband met de 
klachtenbehandeling voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. De klachtbehandeling is voor de 
gemeenteraadsleden steeds ter inzage. 
 
Raadslid Geert Orbie benadrukt dat het interessant is voor de indieners van de meldingen om de staat 
van hun verzoek op te volgen. Dit kan misschien in de toekomst eens bekeken worden en dit samen 
met de website. 
 
Door de gemeentesecretaris wordt aangevuld dat de voorbereiding voor de nieuwe website reeds 
gevorderd is en er kan gekeken worden om dit te integreren.  
 
 
MONDELING VRAGEN 
 
- Raadslid Jacques Monteyne stelt dat hij zeer verheugd is omdat het monument van de oudstrijders 

gerenoveerd werd. Maar vorig jaar werd ook nog gevraagd om de gebroken gedenkplaten op de 
graven van de oudstrijders te vervangen. Er wordt door het raadslid vastgesteld dat deze 
gedenkplaten verwijderd werden. Wanneer worden deze graven in eer hersteld? 

 
 Door schepen Heidi Vanhaverbeke wordt geantwoord dat dit zo vlug mogelijk zal hersteld worden. 
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- Raadslid Jacques Monteyne merkt op dat er dit jaar toegespitst werd op de renovatie van het 

oorlogsmonument in 1 deelgemeente. Wat gebeurt er met de 11-novemberviering in de andere 
deelgemeenten? 

 
 Door schepen Heidi Vanhaverbeke wordt geantwoord dat het plan van het bestuur is om in iedere 

deelgemeente een viering te houden. Deze viering start om 8u30 in Varsenare, daarna om 8u50 in 
Snellegem, 9u20 in Stalhille, 9u40 in Jabbeke en om 10 uur in Zerkegem. Ook de harmonie zal 
gecontacteerd worden om een klaroenblazer af te vaardigen. 

 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 6 oktober 2014. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 8 december 2014. De vergadering wordt beëindigd om 20u44. 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter, 
G. Acke.         P. Vanden Bussche  
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