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1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 
 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 10 
oktober 2016. 
 
 
2 Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Oude Dorpsweg - parkeerregeling 
gemeentehuis Varsenare - invoeren regeling kort parkeren 
 
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 
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de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008; 
 
Gelet op het verzoek van het schepencollege dd.24 oktober 2016; 
 
Gelet op het gunstig advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 27 oktober 2016; 
 
Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke 
wegen en plaatsen; 
 
Overwegende dat de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
In de Oude Dorpsweg aan de zijkant van nr. 58 (gemeentehuis) wordt een zone met 3 
parkeerplaatsen aangelegd voor het kort parkeren met een maximum duur van 30 minuten en dit van 
8 tot 18u. 
Deze regeling wordt aangeduid door het verkeersbord E9a met onderbord type V “van 8 tot 18u” en 
onderbord G-IV (met symbool van parkeerkaart). 
 
Artikel 2:  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid. 
 
 
3 Gemeenteraad -vervanging gemeentelijke afgevaardigden - herneming 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 10 oktober 2016 akte genomen van het ontslag van 
gemeenteraadslid Luc Slabbinck. 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 maart 2013 werd dhr. Luc Slabbinck aangesteld als lid van de 
gemeentelijke delegatie in het syndicaal overleg en als plaatsvervangend gemeentelijk 
vertegenwoordiger voor de Gemeentelijke Holding NV 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 10 juni 2013 dhr. Luc Slabbinck aangesteld als effectief lid van de 
gemeenteraadscommissie verkeer en als effectief lid van de gemeenteraadscommissie subsidies 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 6 oktober 2014 werd dhr. Luc Slabbinck aangesteld als vaste 
vertegenwoordiger voor de politieke fractie N-VA in de GECORO. 
 
Op 3 november 2014 beslist de gemeenteraad om dhr. Luc Slabbinck voor te dragen als bestuurder 
met raadgevende stem toegevoegd aan de beheerraad van IVBO en dit in vervanging van 
gemeenteraadslid Lies Van Acker die ontslag nam. 
 
Aldus wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om over te gaan tot de vervanging van 
bovenvermelde mandaten. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad beslist om naar aanleiding van het ontslag van dhr. Luc Slabbinck als 
gemeenteraadslid van Jabbeke over te gaan tot de volgende vervanging: 
- raadslid Marc Lingier aan te duiden als lid van de gemeentelijke delegatie in het syndicaal overleg 
- raadslid Marc Lingier aan te duiden als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de 

Gemeentelijke Holding nv 
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- raadslid Marc Lingier aan te duiden als effectief lid van de gemeenteraadscommissie verkeer 
- raadslid Marc Lingier aan te duiden als effectief lid van de gemeenteraadscommissie subsidies 
- raadslid Marc Lingier aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de politieke fractie N-VA in 

de GECORO 
- raadslid Marc Lingier voor te dragen als bestuurder met raadgevende stem toegevoegd aan de 

beheerraad van IVBO. 
 
 
4 Adviesraden - gemeenteraadscommissie subsidies - samenstelling - herneming 
 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsbeslissing van 10 juni 2013 werd mevr. Claudia Coudeville 
aangesteld als voorzitter van de gemeenteraadscommissie subsidies en dhr. Joël Acke als 
plaatsvervangend voorzitter. 
 
In deze beslissing werd opgenomen dat de voorzitter geen lid mag zijn van het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Op 25 januari 2016 heeft mevr. Claudia Coudeville de eed afgelegd als schepen van de gemeente 
Jabbeke en dit in vervanging van schepen Isabelle Louis, waardoor zij geen voorzitter meer kan zijn 
van de gemeenteraadscommissie subsidies. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
Raadslid Annie D’hoedt wordt aangesteld als voorzitter van de gemeenteraadscommissie subsidies en 
dit in vervanging van schepen Claudia Coudeville. Joël Acke wordt aangesteld als plaatsvervangend 
voorzitter van de gemeenteraadscommissie subsidies. 
 
 
5 Nieuwe Polder van Blankenberge - programma van de gewone onderhoudswerken 
aan de onbevaarbare waterlopen - dienstjaar 2017 
 
De werking en organisatie van de Polders wordt geregeld door de wet van 3 juni 1957 betreffende 
de Polders. De Nieuwe Polder van Blankenberge werd opgericht bij koninklijk besluit van 28 maart 
1972 en strekt zich uit over het grondgebied van de steden en gemeenten Blankenberge, Bredene, 
Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. De oppervlakte bedraagt 20.691 ha.  
 
Polders zijn openbare besturen met als taak de zorg voor het beheer, het behoud en het herstellen 
van de watersystemen overeenkomstig de doelstellingen en de beginselen van het integraal 
waterbeleid. 
 
De Vlaamse regering keurde een decreet goed dat de gemeenten de mogelijkheid geeft het 
onderhoud van (particuliere) grachten op hun grondgebied, die belangrijk zijn voor een beter 
waterbeheer, over te nemen. Met de gemeenten werd overeengekomen dat zij het onderhoud van 
deze waterlopen zullen bekostigen en dat de Polder zal instaan voor het beheer ervan. Het betreft 
hoofdzakelijk polderwaterlopen waarvan het onderhoud gedragen werd door de Polder alsook 
diverse langsgrachten van buurtwegen. Voor de gemeente Jabbeke betreft het 14.423 meter. 
 
Alle waterlopen van 3de categorie werden overgeheveld naar waterlopen van 2de categorie. De 
Polder is beheerder van alle waterlopen van 2de categorie en van de niet-gerangschikte waterlopen. 
Het onderhoud van de waterlopen van de 2de categorie wordt uitgevoerd door de Polder doch de 
kosten vallen ten laste van de provincie West-Vlaanderen. 
 
Artikel 80 van de wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders verplicht het Polderbestuur om jaarlijks 
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een staat op te maken van de werken die moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, 
verbeteren, onderhouden en in stand houden van de verdedigings-, droogleggings- en 
bevloeiingswerken. 
 
Een deel van het budget van de oeverbeschermingswerken en instandhoudingswerken wordt voor 
Jabbeke besteed aan: 
-  het versterken van de oever van de waterloop ‘Noordgeleed’ in Stalhille over een afstand van 75 

meter met doorgroeitegels. Ook aan landzijde kalft de oever steeds verder af met gevaar voor 
het landbouwgebruik als gevolg. Er wordt voorgesteld om deze oever over een afstand van 80 
meter op een natuurtechnische wijze in te richten 

- De oevers van de waterloop ‘Ader Riethoek Stalhille’ (ook Schobiak genoemd) kalven door 
aanwezigheid van turf voortdurend af. Er wordt voorgesteld om de taluds te versterken met een 
teenversterking bestaande uit dennenhouten palen en eiken kantplanken 

- In overleg met de gemeentebesturen wordt een beperkt krediet voorzien om plaatselijk 
oeverinrichtingswerken en instandhoudingswerken te kunnen uitvoeren bij onvoorziene 
omstandigheden. Voor Jabbeke wordt voorgesteld om de waterloop ‘de Oude Kerkebeek’, die 
van groot belang is voor de regenwaterafvoer van de woningen en die gezien zijn ligging moeilijk 
te onderhouden is, over een afstand van 60 meter in te richten met vloer- en taludbekleding. 

 
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 33.222 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, 
4.684 euro ruimingwerken, 16.758 euro bescherming- en instandhoudingwerken uitgevoerd. 
 
Gehoord de burgemeester dhr. Daniël Vanhessche in zijn verslag. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek van de onderhoudswerken 2017 aan de onbevaarbare waterlopen, opgemaakt door de 
Nieuwe Polder van Blankenberge, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
Een krediet van 33.222 euro wordt vastgelegd op het budget voor 2017 voor de betaling van het 
aandeel van de gemeente in de kostprijs van de werken. 
 
 
6 Intergemeentelijke samenwerking - FINIWO -  Buitengewone Algemene Vergadering 
- vrijdag 23 december 2016 - goedkeuring agenda 
 
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 
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‘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 23 december 2016 per aangetekend schrijven van 10 oktober 
2016; 
 
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 de strategie voor het boekjaar 2017 heeft 
bepaald; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van FINIWO de begroting heeft opgesteld; 
 
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van FINIWO om de voorgestelde statutaire 
benoemingen goed te keuren; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten 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 2017 alsook de 
door de raad van bestuur opgestelde begroting 

2. Statutaire benoemingen 
3. Statutaire mededelingen. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
FINIWO van 23 december 2016, 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. 
 
 
7 Intergemeentelijke samenwerking - WVI - buitengewone algemene vergadering - 
donderdag 22 december 2016 - goedkeuring agenda 
 
A. RAADSBESLUIT m.b.t. AGENDA VAN DE ALGEMENE EN 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 algemene en 
buitengewone algemene vergadering van WVI die bijeengeroepen wordt op donderdag 22 december 
2016 per aangetekend schrijven van 20 oktober 2016; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
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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; 
 
BESLIST 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene en buitengewone algemene vergadering 
en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 26 mei 2016 
2. Begroting 2017 
3. Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités: mevrouw Els Kindt (Lichtervelde) en 

de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort) 
4. Benoeming van 2 bestuurders aandelen A: mevrouw Els Kindt (Lichtervelde) en de heer Geert 

Vanden Broucke (Nieuwpoort) 
5. Mededelingen. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de jaarvergadering van WVI van 22 
december 2016 op te dragen 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 te belasten 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. 
 
 
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 donderdag 22 december 2016 per aangetekend schrijven van 10 
oktober 2016; 
 
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van 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;  
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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; 
 
BESLIST 
 
Artikel 1 
Raadslid Annie Vermeire-D’hoedt aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de jaarvergadering van WVI op 22 december 2016; 
 
Artikel 2 
Raadslid Annemieke Dhaese aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om 
deel te nemen aan de jaarvergadering van WVI op 22 december 2016; 
 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de het secretariaat van de 
intercommunale WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge. 
 
 
8 Ruimtelijke ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor nieuwe 
verkaveling aan Mariënhovedreef - principebeslissing 
 
Op 12 mei 2016 werd bij de gemeente een verkavelingsaanvraag ingediend voor het verkavelen van 
een terrein gelegen te Varsenare, Mariënhovedreef tussen huisnr. 9 en 11, en met als kadastrale 
omschrijving afdeling 5 sectie C nummer(s) 560t2.  
 
De geplande verkaveling, die aansluit bij de residentiële woongebieden rond de dorpskern Varsenare, 
voorziet na afbraak van de bestaande bebouwing (voormalige bedrijfsgebouwen van firma VANKA) in 
de realisatie van 10 bouwloten voor gesloten, halfopen en open bebouwing.  
 
De ontsluiting van de loten gebeurt via een nieuw aan te leggen weg in de verkaveling, welke aansluit 
op de Mariënhovedreef. Deze doodlopende straat, uitgevoerd in KWS-verharding, heeft een 
rijbaanbreedte van 3,90 meter. 
 
Overwegende dat het in het kader van de veiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten aangewezen 
is dat de gemeente een aparte straatnaam toekent aan deze nieuwe weg; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 5 september 2016 waarbij het ontwerp voor de 
infrastructuurwerken, met inbegrip van het wegenisdossier, werd goedgekeurd; 
 
Gelet op het vooradvies van het bestuur van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid (verder 
genoemd cultuurraad) van 17 oktober 2016, ter kennisneming gegeven aan het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 24 oktober 2016, en waarin de leden volgend voorstel van 
straatnaam, in volgorde van keuze, formuleren : 
- Intweg  
- Inkweg 
- Inktweg 
 
Het voorstel van de cultuurraad verwijst naar een verdwenen weg die eertijds op de plaats van de 
latere Mariënhovedreef liep en die gekend is onder verschillende schrijfwijzen. De oorsprong van 
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deze plaatsnaam zou teruggaan op het woord (Middennederlands) ‘ende - inde - int’ dat rand, grens 
of uiteinde betekent. 
  
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2016 waarbij 
werd beslist om het voorstel van de cultuurraad met schrijfwijze ‘Intweg’ voor te leggen aan de 
gemeenteraad.  
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 betreffende de bescherming van de namen van de openbare 
wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij de decreten van 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 
2002;  
 
Gelet op de algemene onderrichtingen betreffende het toekennen en wijzigen van plaatsnamen, 
verschenen in het Bestuursmemoriaal nr. 25 van 29 juli 1998; 
 
Gelet op de richtlijnen voor het geven en spellen van straatnamen, verschenen in het 
Bestuursmemoriaal nr. 39 van 26 november 1998; 
 
Gehoord de raadsleden in hun tussenkomsten; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 : 
De gemeenteraad besluit principieel volgende straatnaam toe te kennen aan de nieuwe openbare weg 
in de woonverkaveling gelegen aan Mariënhovedreef (tussen huisnr. 9 en 11) te Jabbeke 
(deelgemeente Varsenare) :  
 
-  "Intweg" 
 
Artikel 2 :  
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het voeren van de procedure zoals 
voorzien in het decreet van 28 januari 1977, artikelen 4 en 5, gewijzigd door het decreet van 29 
november 2002. 
 
 
9 Financiën - brandweer - tweede voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen 
brandweer voor de jaarrekeningen 2013 en 2014 
 
Door de gouverneur werd met een schrijven op 11 mei 2016 een voorstel tot definitieve berekening 
van de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaren 2013 en 2014 geformuleerd. Dit voorstel 
werd door de gemeenteraad van Jabbeke op 6 juni 2016 niet aanvaard.  
 
De bezwaren van de gemeenteraad hadden betrekking op de berekening van de kosten en op het 
gebrek aan motivering. 
 
Door de gouverneur werd op 5 augustus 2016 kennis gegeven dat een tweede voorstel tot 
afrekening opgemaakt zal worden vanwege : 
1) Het nalaten van 2 gemeenten (Gistel en Poperinge) om alle gemaakte kosten en ontvangsten 
 in te dienen 
2) Het gebrek aan motivering  
 
Op 11 oktober 2016 werd door de gouverneur een tweede voorstel tot definitieve berekening van 
de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaren 2013 en 2014 geformuleerd. Daaruit blijkt dat 
de definitieve afrekening voor de gemeente Jabbeke voor de jaren 2013 en voor 2014 respectievelijk 
€518.616,54 (eerste voorstel €518.709,10) en € 514.547,43 (eerste voorstel € 514.974,66) bedraagt.  

GEMEENTERAAD



Ontwerp notulen gemeenteraad 7 november 2016 – pagina 9 
 

 
Uit dit schrijven blijkt evenwel dat nu wel rekening gehouden werd met alle gemaakte kosten en 
ontvangsten van de verschillende gemeenten. 
 
Maar dit schrijven bevat echter geen uitgebreide en transparante motivering van de beslissing, maar 
enkel een opsomming van genomen keuzes in het verleden. Het bevat dezelfde summiere motivatie 
van de wijze van berekening ten aanzien van de verschillende gemeenten, die in dit schrijven wordt 
herhaald. Geen enkele aanvulling, wijziging of bijkomende verklaring wordt gegeven voor de 
berekeningsmethode gehanteerd voor de definitieve afrekening voor de dienstjaren 2013 en 2014. 
 
Er werd door de gemeenteraad van de gemeente Jabbeke reeds bezwaar ingediend tegen de 
methode van berekening (besluit GR 30 juni 2014) én deze bijhorende summiere motivatie. 
Daarnaast werd in hetzelfde besluit verwezen naar de gebrekkige motivering voor bepaalde keuzes 
van de gouverneur (KI en bevolkingscijfer 100% laten meetellen, de bepaling van de forfaitaire som 
(bedoeld in artikel 10, §2, 4° en 5°) op 6%). Opnieuw worden deze keuzes door de gouverneur op 
geen enkele wijze toegelicht of onderbouwd.  
 
Bovendien wordt er door de gouverneur ook geen verklaring gegeven op het bezwaar van de 
gemeenteraad (besluit GR 6 juni 2016) betreffende de hoogte van de bedragen van definitieve 
afrekening voor de jaren 2013 en 2014, die nóg hoger liggen dan de afrekeningen van de jaren 2006 
t.e.m. 2010 én de afrekening 2015. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur dd. 11 oktober 2016. 
 
Artikel 2 : 
De gemeenteraad herneemt haar bezwaren zoals ingebracht naar aanleiding van het besluit van de 
gemeenteraad van 30 juni 2014 ten aanzien van het tweede voorstel van afrekening met betrekking 
tot de kosten van de brandweer over de jaren 2006‐2010, met uitzondering van het bezwaar 
betreffende de niet toegelaten terugwerkende kracht bij de berekening op basis van artikel 10 van de 
wet betreffende de civiele bescherming zoals ingevoerd op 24 januari 2013. 
 
De gemeente herneemt ook haar bezwaren zoals ingebracht naar aanleiding van het besluit van de 
gemeenteraad van 6 juni 2016 ten aanzien van het tweede voorstel van afrekening voor de jaren 
2013 en 2014: 
1) de onverenigbaarheid met de afrekeningen zoals opgemaakt door de gouverneur voor de jaren 

2006 t.e.m. 2010 en de eerste dotatie aan de hulpverleningszone (2015). De bedragen van 
definitieve afrekening voor de jaren 2013 en 2014 liggen nóg hoger dan alle voorgenoemde. 

2) de toegepaste berekeningsmethoden en de niet behoorlijke motivering van de bestuursbeslissing 
van de gouverneur 

 
Artikel 3: 
De gemeenteraad verleent opnieuw ongunstig advies ten aanzien van het besluit van de Gouverneur 
van 11.10.2016, waarbij hij zijn tweede voorstel tot definitieve afrekening van de kosten van de 
brandweer voor de jaren 2013 en 2014 voor de gemeente Jabbeke bepaalt en ter goedkeuring 
voorlegt aan de gemeenteraad. 
 
 
10 Overheidsopdracht - ICT - ontwerp en wijze van gunning - opdracht voor aankoop 
van switchen, antivirus- en backupsoftware 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot het modernisering van het 
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gemeentelijk hardware en softwarenetwerk en dit via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.  
 
Raming van de kostprijs: 
- Hardware gedeelte: 11 switches wordt geraamd op 25.000 euro. 
- Software gedeelte onderverdeeld in Antivirussoftware 10.000 euro en backupsoftware 6.090 

euro.  
- Totaal 41.090 euro.  
 
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. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd voor het voeren van deze 
onderhandelingsprocedure 
- Beschrijving van de aan te kopen goederen en uit te voeren diensten met raming 
- Hardware switches – raming: 25000 euro excl. BTW  
- Lokale antivirus – raming: 10.000 euro excl. BTW (150 toestellen voor 3 jaar) 
- Backup Software Veeam – raming: 6.090 euro excl. BTW (3 jaar) 
- De totale kostprijs van vervangingen en upgrades  wordt geraamd op 41.090 euro.  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor de upgraden van hardware en softwaresysteem 
en dit voor een totaal geraamde kostprijs van 41.090 euro BTW excl. 
 
Artikel 2: 
Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
 
Artikel 3: 
Voor deze uitgave is er krediet voorzien in de Beheers en Beleidscyclus van het jaar 2016, onder het 
domein Informatica nr. GBB-CBS/0190-00/6141001 
 
 
11 Overheidsopdrachten - veiligheidsuitrusting - aankoop nadarbarelen - ontwerp 
 
DEBAT 
 
Raadslid Jacques Monteyne vraagt of de aangekocht dranghekkens ook uitgeleend zullen worden aan 
de buurgemeenten. 
 
Door schepen Geert Deprée wordt geantwoord dat deze dranghekkens bij voorrang gebruikt zullen 
worden voor de eigen gemeentelijke manifestaties. 
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BEHANDELING 
 
De gemeenteraad, 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van 400 meter nieuwe 
dranghekkens voornamelijk voor het gebruik tijdens wielerwedstrijden.  
 
Uit veiligheidsoverwegingen en uit oogpunt van makkelijke hanteerbaarheid wordt geopteerd voor 
schuine aluminium dranghekkens: 
- Toeschouwers kunnen niet meer over de nadar reiken en hinderen zo de sporters niet. 
- De poten komen niet buiten het schuine vlak, waardoor de sporter er niet over kan vallen. 
- Zijdelings traliewerk verhindert kinderen om erdoor te kruipen 
 
Raming kostprijs: 
400 meter dranghekkens afmetingen ongeveer L 2,66 m x H 1,1m = 150 stuks x 150 euro/stuk = 
22.500 euro. Daarbij dient nog de kostprijs gerekend te worden van de nodige stapelrekken in het 
kader van de mobiliteit - aldus budgetraming 25.000 euro.  
 
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. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgesteld voor de aankoop van 400 m dranghekkens 
- technisch beschrijf  
- raming  
 
Er wordt voorgesteld om deze aankopen te realiseren via een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking vooraf. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er word goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor aankoop van 400 meter aluminium schuine 
dranghekkens en de nodige stapelrekken. 
 
Artikel 2: 
Het budget wordt vastgelegd op 25000 euro. 
 
Artikel 3: 
Deze aankoop wordt gerealiseerd via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.  
 
Artikel 4:  
Deze uitgave wordt voorzien in de investeringsuitgaven bij de budgetwijziging 2016. 
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MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Caroline Daenekindt verwijst naar de aanpassing van de verkeersregeling ter hoogte van 

de kerk te Snellegem. Daarnaast werd ook de beslissing genomen voor het invoeren van een 
parkeerverbod voor vrachtwagens in de Kerkeweg. Deze beslissing werd nog niet uitgevoerd. 

 
 Schepen Geert Deprée antwoordt dat hij dit zal opvolgen en zal bespreken met de dienst 

gemeentewerken. 
 
- Raadslid Caroline Daenekindt merkt op dat er een onveilige situatie is door de aanleg van de 

wegversmalling aan het zebrapad in de Eernegemweg. Er zijn veel klachten van ouders over deze 
wegversmalling. Als er wagens geparkeerd staan aan de kant van de wegversmalling ontstaat er 
verkeersonduidelijkheid voor voertuigen die vanuit de richting Aartrijksesteenweg komen.  

 
 Schepen Geert Deprée antwoordt dat de school vragende partij was voor een verkeersveilige 

oplossing. In het schepencollege werd dit dossier eveneens besproken. Dit dossier zal opnieuw 
besproken worden en verder onderzocht worden. 

 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 10 oktober 2016. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 5 december 2016. De vergadering wordt beëindigd om 20u25. 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter, 
G. Acke.         P. Vanden Bussche  
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