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SABBE Cindy, TALLOEN Jan 

Gemeentesecretaris: ACKE Gabriël 
 Verontschuldigd: BOGAERT Hendrik 
   Aanwezig ter zitting: STORME Paul, voorzitter OCMW 

 
 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 
 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 2 februari 
2015. 
 
 
2 Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - parkeerplaats begraafplaats 
Aartrijksesteenweg - invoeren tonnagebeperking 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968; 
 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen 
gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door 
de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008; 
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Gelet op de ambtshalve vaststelling door de dienst gemeentewerken; 
 
Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 12- 02- 2015; 
 
Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke 
wegen en plaatsen; 
 
Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Op de Aartrijksesteenweg, op de volledige parking bij de begraafplaats, wordt het parkeren 
voorbehouden aan voertuigen met een M.T.M. tot maximaal 3,5ton. Deze maatregel zal ter kennis 
worden gebracht door de verkeersborden E9a met onderbord 3,5t max. 
 
Artikel 2:  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
 
 
3 Openbaar vervoer - tariefwijziging De Lijn - derdebetalersregeling - 1-eurotarief - afschaffing 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 23 oktober 2006 goedkeuring gegeven voor de samenwerking 
met De Lijn i.v.m. het 1 euro-tarief. (het zgn derdebetalersysteem) 
 
Momenteel kunnen de reizigers genieten van het voordelige 1-eurotarief mits gebruik te maken van 
een 10-rittenkaart. De reiziger betaalt 1 euro. De derde-betaler (gemeente Jabbeke) betaalt het verschil 
met het lijnkaarttarief.  
 
Dit betekende dat er voor een afstand van 1 & 2 zones (interne afstandszones van de Lijn) 0 euro 
wordt aangerekend gezien het lijnkaarttarief hiervoor 1 euro bedraagt. Voor een afstand van 3 zones 
(vb Jabbeke – Brugge) en meer, werd 0,90 euro aangerekend gezien het lijnkaarttarief op het voertuig 
voor die afstanden 1,90 euro bedraagt. 
 
Voor Jabbeke betekende dit ongeveer (factuur november 2014) 125 verplaatsingen in zone 1 en 2 – 
(aandeel reiziger 1 euro – geen tussenkomst van de gemeente) en 594 verplaatsingen in 3 of meer 
zones – aandeel reiziger 1 euro – aandeel gemeente 0,9 euro of 534,6 euro. 
 
De Lijn heeft beslist dat er vanaf 1 februari 2015 een tariefaanpassing doorgevoerd wordt, o.a. om de 
kostendekking van De Lijn te verhogen. Deze aanpassing heeft invloed op de overeenkomst als derde-
betaler.  
 
Het zonetarief wordt afgeschaft en vervangen door een ‘tijdstarief’. Bijgevolg bestaat er geen ‘korte 
afstand’ en geen ‘lange afstand’ meer met verschillende tarieven, maar kan gedurende 1 uur onbeperkt 
gereisd worden ongeacht de afstand. Er zal nog slechts 1 tarief toegepast worden, namelijk 1,40 euro 
per verplaatsing. 
 
De tussenkomst van de gemeente (het verschil met het werkelijke lijnkaarttarief) zou aldus voor alle 
verplaatsingen 0,40 euro bedragen. Berekend onder de nieuwe regeling zou dit (gesimuleerd met de 
zelfde bezetting als november 2014) beteken 719 ritten x 0,4 euro of een derdebetalersregeling van 
287,6 euro en dus minder. 
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Maar de nieuwe regeling van de Lijn zou wel voor gevolg hebben dat op stedelijk niveau, waar er voor 
de meestal korte ritten niet moest bijgedragen worden door de stad, er nu een verhoogde kost zou zijn.  
(Brugge – in 2014 ongeveer 60.000 korte ritten t.o.v. 3800 lange ritten per maand – aldus gerekend 
zou de kostprijs van het aanhouden van het 1-euro tarief op stedelijk niveau een verhoogde kostprijs 
maal ongeveer 7,5 hebben) 
 
Daardoor heeft de stad Brugge (beslissing schepencollege van 9 februari 2015) beslist om vanaf 1 
maart 2015 niet langer te participeren in de derdebetalersregeling voor de rittenkaarten - het 1-
eurotarief. 
 
Dit heeft voor gevolg dat het verderzetten van de derdebetalersregeling enkel voor Jabbeke nog 
moeilijk kan. Ongeveer 85% van de verplaatsingen met de Lijn gaan richting Brugge. 
 
Er is ook de overweging dat de nieuwe 10-rittenkaart slechts 14 euro kost waarbij de reiziger zich dan 
60 minuten onbeperkt kan verplaatsen. 
 
Er wordt voorgesteld om de bestaande gemeentelijke tussenkomst via derdebetalersregeling aldus af te 
schaffen. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad beslist om vanaf 1 maart 2015 de overeenkomst met De Lijn in verband met de 
derdebetalersregeling stop te zetten. 
 
 
4 Openbare werken - rioleringswerken in de Noordstraat - voorstel voor aanpassing ontwerp 
 
DEBAT 
 
Raadslid Jacques Monteyne vraagt naar de financiële consequenties voor de bewoners van de 
Noordstraat. Hoe zullen de bewoners hierover ingelicht worden? Wordt er een overlegvergadering 
georganiseerd of wordt dit enkel schriftelijk gedaan? Deze aanpassing zal niet goedkoop zijn voor 
bewoners. 
 
Schepen Jan antwoordt dat vorig jaar een reglement goedgekeurd werd dat wanneer het een 
gesubsidieerd project betreft de gemeente voor de afkoppeling deels financieel tussenkomt.  
 
Door de burgemeester wordt aangevuld dat een dergelijk project uitgevoerd zal worden in de 
Stationsstraat. Er kan enkel geparticipeerd worden wanneer iedereen wil aansluiten op het gescheiden 
rioleringsstelsel. Er werd geopteerd dat de milieuambtenaar de bewoners persoonlijk een bezoek zou 
brengen om uitleg over het project te verschaffen. Deze werkwijze zal nu ook zo toegepast worden. 
 
Raadslid Caroline Daenekindt merkt op dat de kostenraming, die zij voorafgaand aan de vergadering 
van de gemeenteraad via mail ontvangen heeft, verschilt van de kostenraming die nu voorligt. Kan 
hierover toelichting verkregen worden? 
 
Door de gemeentesecretaris wordt uitgelegd dat het document die werd toegestuurd aan de 
gemeenteraadsleden, verkregen werd door het studiebureau. Er werd nadien een aangepaste nota 
ontvangen. 
 
BEHANDELING 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd voor het uitvoeren van rioleringswerken en 
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opschikkingswerken in de Noordstraat en Ettelgemstraat en aanleg van een afvalwatertransportleiding 
langs de Ettelgemstraat tussen de Noordstraat en Gemeneweidestraat. 
 
Het betreft hier een subsidiedossier met aanvullende gewestbijdrage - project W208076 – waarbij de 
riolering volledig gesubsidieerd wordt. De werken dienen voltooid te zijn in 2015. 
 
Het door de Vlaamse Milieumaatschappij goedgekeurde voorontwerpdossier d.d. 27 oktober 2010 
voorziet in de aanleg van twee maal twee rioleringen aan beide zijden van de Noordstraat. 
 
In de Ettelgemstraat wordt in het midden van de rijweg een afvalwaterriool aangelegd vanaf nr. 82 tot 
aan het kruispunt met de Noordstraat. Op dit kruispunt wordt een pompstation voorzien (op openbaar 
domein) waarin het vuilwater van de woningen in de Noordstraat + Ettelgemstraat terecht komt. Dit 
huishoudelijk afvalwater wordt verpompt naar het gemeentelijk rioolstelsel in de Gemeneweidestraat. 
 
In het goedgekeurde voorontwerp wordt de huidige rijweg (betonvakken) in de Noordstraat behouden 
en worden alle bomen geveld en vervangen. 
 
Na bijkomend onderzoek en overleg met de nutsmaatschappijen blijkt dat de nutsleidingen (water, gas 
en elektriciteit) in de zone van de nieuw aan te leggen gescheiden riolering liggen en verplaatst dienen 
te worden. De verplaatsingskosten zijn duur en vallen grotendeels ten laste van de rioolbeheerder, de 
gemeente. 
 
Door het aangestelde studiebureau Lobelle wordt een aangepast voorstel overgemaakt waarbij er één 
afval- en één regenwaterriool in de rijweg wordt aangelegd.  
 
Om dit alternatief uit te voeren, moet de bestaande betonweg volledig opgebroken en heraangelegd 
worden in asfalt. Door deze bijkomende werken zal echter een volledig nieuwe rijweg bekomen 
worden, wat het rijcomfort van de zwakke weggebruiker en het omgevingsgeluid voor de bewoners 
ten goede zal komen. 
 
In het ontwerp kunnen bovendien de meeste bomen behouden worden en zijn er geen bijzondere 
verplaatsingskosten van de nutsleidingen noodzakelijk. 
 
De totale werken worden geraamd op 1.174.750 euro inclusief BTW, waarvan 655.750 euro 
gesubsidieerd en 519.000 euro ten laste van de gemeente. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Besluit: 
 
Enig artikel: 
Er wordt goedkeuring verleend aan het ontwerp van de rioleringswerken in de Noordstraat en 
Ettelgemstraat en de aanleg van een afvalwatertransportleiding langs de Ettelgemstraat tussen de 
Noordstraat en Gemeneweidestraat tegen de geraamde prijs van 1.174.750 euro inclusief BTW, 
waarvan 655.750 euro gesubsidieerd en 519.000 euro ten laste van de gemeente. 
 
Artikel 2: 
De vermelde werken zullen gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding. 
 
Artikel 3: 
Deze werken zullen gefinancierd worden door kredieten ingeschreven op de buitengewone begroting 
voor het jaar 2015. 
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5 Patrimonium - verkaveling Ter Hauwestraat - overdracht wegenis 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van de wegenis zijnde de Ter 
Hauwestraat en een perceel nabij de Gistelsteenweg en de Oude Dorpsweg, kadastraal gekend onder  
sectie C, nummers 289/S, 292/X en 295/H/3 en 297/P/2  met een oppervlakte van achtenzeventig are 
tweeënnegentig centiare (78a 92 ca). 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd, het uittreksel uit de kadastrale legger en 
een plan uit het Grootschalig Referentie Bestand. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van de wegenis zijnde de Ter Hauwestraat en 
een perceel nabij de Gistelsteenweg en de Oude Dorpsweg,,kadastraal gekend onder  sectie C, 
nummers 289/S, 292/X en 295/H/3 en 297/P/2  met een oppervlakte van achtenzeventig are 
tweeënnegentig centiare (78a 92 ca)  
 
Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de aankoop wordt de akte verleden door de geassocieerde notarissen Van Hoestenberghe, 
Dewagtere en Dewagtere. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
6 Patrimonium - verkaveling Ideveldstraat - overdracht wegenis 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van de wegenis gekend als 
Ideveldstraat, kadastraal gekend onder sectie B, nummers 599/L, 597/M en 602/K met een oppervlakte 
van elf are tweeëntwintig centiare (11a 22 ca)  
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd, het uittreksel uit de kadastrale legger en 
een plan uit het Grootschalig Referentie Bestand. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van de wegenis gekend als Ideveldstraat, 
kadastraal gekend onder  sectie B, nummers 599/L, 597/M en 602/K  met een oppervlakte van elf are 
tweeëntwintig centiare (11a 22 ca). 
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Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de aankoop wordt de akte verleden door de geassocieerde notarissen Van Hoestenberghe, 
Dewagtere en Dewagtere. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
7 Patrimonium - verkaveling Hoge Akker - overdracht wegenis 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van de wegenis gekend als Hoge 
Akker, kadastraal gekend onder  sectie C, nummers 339/L, 343/R en 339/T  met een oppervlakte van 
zestien are achtenzestig centiare (16a 68 ca). 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd, het uittreksel uit de kadastrale legger en 
een plan uit het Grootschalig Referentie Bestand. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van de wegenis gekend als Hoge Akker, 
kadastraal gekend onder  sectie C, nummers 339/L, 343/R en 339/T  met een oppervlakte van 16 are 
achtenzestig centiare (16a 68 ca)  
 
Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de aankoop wordt de akte verleden door de geassocieerde notarissen Van Hoestenberghe, 
Dewagtere en Dewagtere. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
8 Patrimonium - verkaveling Mariënhovedreef - overdracht wegenis 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van de wegenis gekend als 
Mariënhovedreef, volgens titel kadastraal gekend onder sectie C deel van nummer 523/N, thans 
kadastraal gekend onder  sectie C, nummer 523/W/2, met een oppervlakte van één are tweeënzestig 
centiare (1a 62 ca). 
 
Uit het opmetingsplan, zoals opgemaakt naar aanleiding van de verkaveling VK206387, dd. 6 
november 1975 (opmeting Eric Vandamme 24/1/1976), blijkt dat er vermoedelijk nog niet 
gekadastreerde rechten ingelijfd zijn bij het openbaar domein: de vermelding van een lot 3 met een 
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oppervlakte van 266m2. 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd, het uittreksel uit de kadastrale legger, 
een plan uit het Grootschalig Referentie Bestand en een kopie van het opmetingsplan bij de 
verkaveling van 8 november 1975. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van de wegenis gekend als Mariënhovedreef, 
volgens titel kadastraal gekend onder sectie C deel van nummer 523/N, thans kadastraal gekend onder  
sectie C, nummer 523/W/2, met een oppervlakte van één are tweeënzestig centiare (1a 62 ca), 
eventueel te vermeerderen met de niet gekadastreerde rechten reeds volledig ingenomen door het 
openbaar domein. 
 
Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
Artikel 3: 
Voor de aankoop wordt de akte verleden door de geassocieerde notarissen Van Hoestenberghe, 
Dewagtere en Dewagtere. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
9 Patrimonium - aankoop perceel grond - Vlamingveld 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan : 
 
De aankoop van de grond, zoals aangeduid (rode lijn) op het opmetingsplan (1680 m²). De grond is 
thans eigendom van Infrax West.  
 
Het terrein wordt al geruime tijd gebruikt door de dienst Gemeentewerken als stapelplaats (materiaal 
sportterreinen en wegenwerken).  
 
De grond werd geschat op 55 euro/m2. Omdat er ook een deel bufferzone is wordt een globale prijs 
van 70.000 euro voorgesteld (41,66 euro/m2-) 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de aankoop van het perceel gelegen Vlamingveld, thans 
eigendom van Infrax West, kadastraal gekend onder 1e afdeling, sectie B, nr. 665 C, groot 1680 m2, 
zoals afgebeeld op het metingsplan. 
 
Artikel 2: 
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De kostprijs van de grond bedraagt €41,66 / m2 of 70.000 euro. 
 
Artikel 3: 
De gemeente verbindt er zich toe om alle bijhorende kosten (notariskosten, opmetingskosten) ten laste 
te nemen. 
 
Artikel 4: 
Voor de aankoop wordt de akte verleden door notaris Van Hoestenberghe, notaris te Jabbeke. 
 
Artikel 5:  
De heer Daniel Vanhessche, burgemeester, en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, worden 
gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 
 
 
10 Overheidsopdrachten - aankoop 2 grasmaaiers - ontwerp 
 
De gemeenteraad 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van 2 nieuwe grasmaaiers. Er 
wordt voorgesteld om de aankoop te doen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
vooraf. De geraamde kostprijs bedraagt 33.000 euro (BTW. inclusief) 
 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat 
de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 §2, 11° -.in verband met het 
vaststellen van de wijze waarop opdrachten voor aanneming van werken en levering van diensten 
worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. 
 
Van toepassing op dit besluit is de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten,  meer in het 
bijzonder artikel 26  §1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een 
onderhandelingsprocedure en §2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt.  
 
Ook artikel 105 van het  Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 dat de maximumbedragen vaststelt voor 
onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. 
 
Bij de dienst gemeentewerken waren 3 kleinere grasmaaiers (Walker) in dienst voor het afrijden van 
kleinere en smallere grasstroken. De oudste 2 toestellen (2008) zijn begin vorig jaar vervangen door 
nieuwe exemplaren. 
 
Het derde toestel is nu eveneens aan vervanging toe. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor de aankoop van 2 nieuwe grasmaaiers met een 
geraamde kostprijs van 33.000 euro (BTW. inclusief) 
 
Artikel 2: 
Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
 
Artikel 3: 
Deze uitgave zal ingeschreven worden in de kredieten van de beheers en beleidscyclus Actie 73: 
Aankopen en vervanging machines dienst gemeentewerken 
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11 Overheidsopdrachten - jaarlijkse onderhoudsbeurt sportvelden - ontwerp 
 
De gemeenteraad. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgesteld om werken uit te voeren voor het onderhoud 
2015 van diverse voetbalterreinen op grondgebied van Jabbeke en om deze werken te laten uitvoeren 
via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  
 
De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 17.508,40 euro (incl. BTW) en valt buiten de 
delegatieopdracht van het schepencollege 
 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat 
de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 §2, 11° -.in verband met het 
vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten 
worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. 
 
Van toepassing op dit besluit is de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten, meer in het 
bijzonder artikel 26 §1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een 
onderhandelingsprocedure en §2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt.  
Ook artikel 105 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 dat de maximumbedragen vaststelt voor 
onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. 
 
Het ontwerp van de werken heeft betrekking op alle sportvelden van de gemeente Jabbeke  
Na bespreking en overleg worden volgende onderhoudswerken voorgesteld: 
Voor alle terreinen (voetbal en krachtbalvelden) wordt een nazicht gedaan voor opvoeren grond in de 
lagere gedeelten en putten om daarna te laten doorzaaien in 2 richtingen. 
Het opvoeren van de grond gebeurt in eigen regie Het 1e terrein van Jabbeke moet niet worden 
doorzaaid. Enkel lokaal bijzaaien aan de doelen is voldoende. 
Om de sterke oneffenheden van terrein 3 te Varsenare weg te nemen wordt voorgesteld om dit terrein 
te maaifrezen. 
 
Het eerste terrein van Varsenare wordt diepverlucht voor een betere drainage te bekomen. 
Extra werken worden voorzien voor 2e en 3e terrein van Varsenare waar de terreinen worden diep 
geprikt (+/- 35) eind september/ begon oktober. Wordt toegepast voor een betere drainage te bekomen 
in het speelseizoen. Voor het eerst wordt ook voorzien voor het ondiep te vertidraineren van een 
drietal terreinen, wat neer komt op het ondiep prikken in het late najaar – begin van de winter.  
Het bestrijden van onkruiden op de diverse velden wordt niet meer uitgevoerd gelet op het nul gebruik 
van bestrijdingsmiddelen door openbare besturen.  
De raming voor alle werken bedraagt 17.508,40 euro BTW incl. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd houdende: 
-het lastenboek  
-de meetstaat  
-de raming van de werken.  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor de nodige onderhoudswerken op verschillende 
sportterreinen op het grondgebied van Jabbeke en dit voor een geraamde kostprijs van 17.508,40 euro 
inclusief BTW 21%. 
 
Artikel 2: 
Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
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Artikel 3: 
Deze uitgave wordt voorzien in de Beheers en Beleidscyclus  van het jaar 2015 onder het  beleidsveld 
sport 0740/ algemene rekening 6131991. 
 
 
12 Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx - regeerakkoord integratie gemeente-
OCMW 
 
Hoe staat Jabbeke hier tegenover?  Zijn hier al besprekingen over geweest? 
 
Door de voorzitter van het OCMW wordt geantwoord dat hierover in de OCMW-raad nog geen 
gesprekken over dit onderwerp gevoerd werden. Er zijn een aantal wijzigingen op het politiek-sociaal 
vlak. Zo kan de burgemeester aanwezig zijn op de zittingen van de OCMW-raad. Ook werd de 
OCMW-voorzitter toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen. De OCMW-raad kan 
nu bestaan uit een onbeperkt aantal gemeenteraadsleden. Er kunnen ook gebruiksovereenkomsten 
opgesteld worden voor gebruik van gemeenschappelijke diensten en –personeel. Er is de verplichting 
dat de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel gelijk moet zijn als die van het 
gemeentepersoneel. Sinds 2014 moet zowel het OCMW als de gemeente gebruik maken van BBC. 
Wat de dienstverlening naar de burger toe betreft, is er het sociaal lokaal beleid. Naar de toekomst toe 
zijn er inderdaad 3 scenario’s mogelijk. Een eerste scenario is een maximaal geïntegreerde inkapseling 
van alle diensten en personeel naar het OCMW toe. Dit betekent dat alle individuele hulpvragen 
voorgelegd worden aan een bestuursorgaan van de gemeente. De agenda van het schepencollege is al 
zodanig zwaar zonder de behandeling van dergelijke dossiers. Een tweede scenario is de oprichting 
van een extern verzelfstandigd agentschap. Dit is eveneens geen goed systeem want dit betekent dat 
twee verschillende besturen los van elkaar zullen werken. Een derde scenario, die de voorkeur geniet, 
is een bijzonder comité sociale diensten, waar dan die hulpvragen kunnen behandeld worden. Men 
houdt eigenlijk ook een pleidooi om dit comité te laten bestaan uit een deel gemeenteraadsleden en 
ook uit een deel externe experten. Vanuit de VVSG wordt dit derde scenario verdedigd. 
 
Raadslid Geert Orbie merkt op dat in de conceptnota van minister Homans deze derde optie eveneens 
verdedigd wordt. Er zal een gans traject uitgewerkt worden vanaf 2017. Het is belangrijk dat het 
personeel die tewerkgesteld is bij het OCMW gerust gesteld wordt. Het is de bedoeling om al die 
mensen hun job en ook hun rechten te laten behouden. 
 
De voorzitter van het OCMW vervolgt dat het belangrijk is dat de rechten van de mensen die het 
moeilijk hebben in de maatschappij ook bewaard blijven. Het OCMW-decreet bepaalt dat er rechten 
zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Het is belangrijk dat die rechten niet afgekalfd worden.  
 
 
13 Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx - het gesco-statuut wordt vanaf 1/4/2015 
geschrapt 
 
Heeft dit gevolgen voor personeel van gemeente en OCMW, zijn er personeelsleden als gesco 
aangesteld? Krijgen zij een contractueel contract? 
 
Door de burgemeester wordt voorgesteld dat aan de personeelsverantwoordelijke deze vraag 
voorgelegd wordt om het cijfermateriaal te bezorgen. Verder kan gesteld worden dat GESKO-
personeelsleden eveneens contractueel personeel is. Er wordt 5% van de subsidie afgekalfd. Naar het 
personeel toe heeft dit weinig impact. Het zal wel zo zijn dat zij waarschijnlijk een addendum zullen 
krijgen door deze nieuwe regelgeving. In de komende jaren zal deze subsidie waarschijnlijk nog 
minder worden. 
 
Raadslid Han Vermaut merkt op dat de cijfers ook reeds in de bijlagen van de jaarrekening 
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voorkomen. 
 
 
 
MONDELING VRAGEN 
 
 
1) Raadslid Jacques Monteyne vraagt of de gemeente op de hoogte is van het feit dat er op de hoek 

van de Jabbekestraat met de Zilverstraat over een afstand van meer dan 10 meter een oprijstrook 
gecreëerd werd. Dit is slordig uitgevoerd en het is er slijkerig. 

 
2) Raadslid Jacques Monteyne vraagt hoelang de openbare verlichting langs de Gistelsteenweg op de 

brug over de autosnelweg nog defect zal zijn. 
 
3) Raadslid Jacques Monteyne merkt op dat in het begin van de Dorpsstraat tot aan de kerk er geen 

enkele parkeermogelijkheid is voor minder mobiele mensen. Kan er rond de cluster van winkels 
een parkeerplaats voor gehandicapten voorzien worden? 

 
 Door de burgemeester wordt geantwoord dat deze vragen zullen onderzocht worden. 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 2 februari 2014. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 11 mei 2015. De vergadering wordt beëindigd om 20u40. 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter, 
G. Acke.         P. Vanden Bussche  
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