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Notulen gemeenteraad 4 februari 2019 

Aanwezig: 
 Voorzitter:  BOURGOIS Chris 

Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, BOGAERT Hendrik, 
COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEPRÉE Geert, 
POLLET Jan, MADOC Reinhart, CASTELEYN Frank, 
ORBIE Geert, DESPIEGELAERE Hilde, DHAESE 
Annemieke, VERMAUT Han, HENDRICKX Nadia, 
HALLEMEERSCH Peter-Jan, VANDERMEERSCH 
Carine, VANDENBERGHE Wim,
VANDENBROUCKE Ilse, BERTON Piet, VANDEN 
BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, 
DEBACKERE Lieselotte 

Algemeen directeur:  (verv.) VANHESSCHE Véronique 
Verontschuldigd: STORME Paul 

Algemeen directeur - plaatsvervangend secretaris - erkenning 

Artikel 166 van het decreet lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraad de vervanging van de 
algemeen directeur regelt bij hun afwezigheid of verhindering. 

Bij beslissing van de algemeen directeur, dd. 30 januari 2019, wordt delegatie gedaan van zijn 
ambtsbevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid wegens verlof in de periode van 1 februari tot 8 
februari 2019 ten aanzien van mevr. Véronique Vanhessche, adjunct van de directeur administratie. 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van mevr. Véronique Vanhessche, adjunct van de 
directeur administratie, als plaatsvervangend secretaris voor de zitting van de gemeenteraad van 4 
februari 2019. 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 

De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 17 
december 2018 en van de zitting van 2 januari 2019. 

2 Gemeenteraad - gemeenteraadscommissie interne zaken 

DEBAT:  

Raadslid Werner Coudyzer verwijst naar de in het decreet bepaald huishoudelijk reglement en 
deontologische code, zowel voor OCMW en gemeente Jabbeke. Er wordt verwezen naar modellen 
van o.a. VVSG. Ook wat de werking van de Gecoro betreft, vindt het raadslid het wenselijk dat er zo 
vlug mogelijk werk gemaakt wordt van de nieuwe samenstelling. 

GEMEENTERAAD



Notulen gemeenteraad 4 februari 2019 – pagina 2 
 

BEHANDELING: 
 
Artikel 37 van het decreet lokaal bestuur (voorheen artikel 39 gemeentedecreet) laat de mogelijkheid 
om gemeenteraadscommissies op te richten met het oog op de voorbereiding van 
gemeenteraadszittingen. 
 
De gemeenteraad bepaalt het aantal leden alsook de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend. 
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging, een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende 
stem in de commissie zetelt (artikel 37 §3). 
 
Op vandaag is de fractieverdeling: CD&V: 14 leden, N-VA: 5 leden, Groen: 2 leden, sp.a: 1 lid en Vlaams 
Belang: 1 lid. 
 
Om tot een gemeenteraadscommissie te komen waarbij alle fracties evenredig vertegenwoordigd zijn, 
zou een omvangrijke commissie moeten opgericht worden hetgeen niet altijd wenselijk is. Aldus wordt 
voorgesteld om te werken als volgt: 
- een gemeenteraadscommissie met 7 leden en 2 leden met raadgevende stem 
- samengesteld als volgt: CD&V: 4 leden, N-VA: 2 leden, Groen: 1 lid 
- toegevoegd met raadgevende stem: sp.a: 1 lid en Vlaams Belang: 1 lid 
- omdat in toepassing van artikel 37 §4 de burgemeester of de schepen geen voorzitter kunnen zijn 

van een gemeenteraadscommissie wordt voorgesteld dat het voorzitterschap wordt waargenomen 
door (de voorzitter van de gemeenteraad). 

 
Omdat deze gemeenteraadscommissie slechts intermediair samenkomt (bij aanvang van de legislatuur 
en in het verder verloop naar aanleiding van eventuele noodzaken) wordt voor deze 
gemeenteraadscommissie geen vergoedingsregeling voorgesteld. 
 
Tenslotte wordt voorgesteld dat deze gemeenteraadscommissie, onder dezelfde samenstelling en 
modaliteit, de dubbele hoedanigheid opneemt van OCMW-raadscommissie interne zaken. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad besluit tot oprichting voor de legislatuur 2019-2024 van de commissie interne 
zaken/deontologie. De gemeenteraadscommissie wordt samengesteld als volgt: 
- Voorzitter: Chris Bourgois 
- Leden: 
 - CD&V: Paul Storme, Carine Vandermeersch en Hilde Despiegelaere 
 - N-VA: Han Vermaut en Werner Coudyzer 
 - Groen: Peter-Jan Hallemeersch 
- Waarnemende leden: 
 - sp.a: Nadia Hendrickx 
 - Vlaams Belang: Reinhart Madoc 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad beslist dat er voor deze gemeenteraadscommissie geen vergoedingsregeling wordt 
voorgesteld. 
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3 Schepencollege - taakverdeling - legislatuur 2019-2024 
 
DEBAT 
 
Raadslid Geert Orbie merkt op dat in de vorige legislatuur een holistische beleidsverklaring ontbrak 
en dat er voornamelijk verwezen werd naar het meerjarenplan, een hoofdzakelijk financieel document. 
Beleidsintenties worden immers niet enkel vertaald in materiële en financiële beleidsdoelstellingen. Het 
raadslid vraagt dan ook een toelichting van elke schepen en van de burgemeester om te duiden wat de 
intenties en beleidsplannen van het bestuur zijn. Er wordt gevraagd dit, indien mogelijk, op te nemen 
in de volgende zitting van de gemeenteraad onder welke vorm ook.  
 
Raadslid Piet Berton vraagt om duidelijkheid over de bevoegdheden van de schepenen en de 
vooropgestelde ambtstermijn van elke schepen. Het is immers geweten dat volgens de 
voordrachtakten bepaalde schepenen niet aangesteld worden voor de volledige legislatuur. Er wordt 
dan ook gevraagd wie de opvolgers zijn en welke bevoegdheden zij zullen opnemen. 
 
Door burgemeester Daniël Vanhessche wordt geduid op het feit dat de taakverdeling van de schepenen 
een autonome bevoegdheid is van de burgemeester. Daarnaast verklaart de burgemeester dat er 
bewust gekozen is om de opvolgers in de voordrachtakten niet op te nemen, omdat hieromtrent nog 
geen duidelijkheid is. 
 
Raadslid Werner Coudyzer wijst op de problematiek van de omgevingsvergunning. Deze vervangt en 
verenigt de materie van milieuvergunning én stedenbouwkundige vergunning. Uit de verdeling blijkt dat 
de bevoegdheden milieu en stedenbouw onder verschillende schepenen vallen. Het raadslid stelt de 
vraag welke schepen de problematiek omtrent de omgevingsvergunning behartigt. Daarnaast wordt 
door het raadslid gevraagd als er een omgevingsambtenaar in dienst is bij de gemeente Jabbeke.  
 
Door burgemeester Daniël Vanhessche wordt verduidelijkt dat een omgevingsvergunning nog altijd 
bestaat uit of een milieuaspect of een stedenbouwkundig aspect. Afhankelijk van de inhoud, wordt de 
respectievelijke schepen bevoegd. De gemeente Jabbeke heeft meerdere omgevingsambtenaren. Met 
de voormalige stedenbouwkundig ambtenaar, de milieuambtenaar en de planoloog zijn er in Jabbeke 
drie omgevingsambtenaren. 
 
Volgens raadslid Werner Coudyzer wordt er op de gemeentelijke website enkel verwezen naar een 
omgevingsteam. Op de website wordt het nieuw opgerichte omgevingsteam als volgt omschreven: Het 
omgevingsteam biedt de mogelijkheid om met het oog op een (omgevings-)vergunningsaanvraag een 
informeel voorafgaand overleg te hebben met de bevoegde ambtelijke diensten en een afgevaardigde 
van het bestuur.  Het Omgevingsteam beslist autonoom of een overleg voor het aangevraagde project 
wordt georganiseerd. Een overleg wordt vastgelegd minimum 1 week nadat het verzoek werd gericht. 
Een overleg met het Omgevingsteam kan enkel plaatsvinden op woensdagvoormiddag. Het raadslid 
vindt het eigenaardig dat dit overleg discretionair kan bepaald worden door het omgevingsteam en 
vraagt meer transparantie omtrent dit overleg.  
 
Door schepen Frank Casteleyn wordt toegelicht dat het omgevingsteam enkel samenkomt voor 
meergezinswoningen. Het team bestaat uit de juriste, de planoloog, de milieuambtenaar, een extern 
planoloog, de voormalige stedenbouwkundig ambtenaar en een afgevaardigde van het bestuur. Het is 
de bevoegdheid van het schepencollege om te bepalen met wie een overleg wordt opgestart. Elk advies 
van het omgevingsteam wordt op zich dan voorgelegd aan het schepencollege en kan door de 
raadsleden ingekeken worden in de notulen van het schepencollege. Het advies is niet bindend. 
 
Raadslid Hendrik Bogaert verduidelijkt dat het overleg enkel bepaald wordt door het criterium 
‘schaalgrootte van het project’ en dat er dus niet subjectief en arbitrair gewerkt wordt. 
 
Door raadslid Geert Orbie wordt gevraagd wie bevoegd is voor dierenwelzijn.  

GEMEENTERAAD



Notulen gemeenteraad 4 februari 2019 – pagina 4 
 

Schepen Frank Casteleyn verduidelijkt dat dit nu de bevoegdheid is van schepen Paul Storme.  
 
BEHANDELING: 
 
Aan de gemeenteraad wordt kennisgeving gedaan van de volgende interne taakverdeling in het 
schepencollege: 
 
Burgemeester: Daniël Vanhessche 
- Algemeen beleid 
- Openbare orde (politie) 
- Personeel 
- Landbouw 
- Wegbermbeheer 
- Private toegangswegen 
- Waterlopen (polders en waterlopen) 
 
1ste schepen: Frank Casteleyn 
- Burgerlijke stand 
- Feestelijkheden 
- Ruimtelijke ordening 
- Communicatie 
- Bibliotheek 
- Erfgoed 
 
2de schepen: Geert Deprée 
- Sport- en sportinfrastructuur 
- Verkeer 
- Mobiliteit 
- Scholen 
- Gezinnen 
- Personen met een beperking 
  
3de schepen: Claudia Coudeville 
- Financiën 
- Leefmilieu 
- Landinrichting 
- Jeugd 
- Ontwikkelingssamenwerking 
- Toerisme 
- Wijken 
- Meldingskaarten 
- Cultuur 
- Kerkfabrieken 
 
4de schepen: Jan Pollet 
- Openbare werken 
- Middenstand en handel 
- Tewerkstelling en economie 
- Distributienetten 
- Gebouwen 
 
5de schepen (voorzitter BCSD): Paul Storme 
- Voorzitter BCSD 
- Sociale zaken 

GEMEENTERAAD



Notulen gemeenteraad 4 februari 2019 – pagina 5 
 

- Wonen en woonbeleid 
- Emancipatiebeleid 
- Buitenschoolse kinderopvang 
- Senioren 
- Dierenwelzijn 
 
 
4 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius - bevestiging beheersoverdracht - 
onderschrijven aandeel A - voordracht kandidaat-bestuurder - voordracht 
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen 
 
BEVESTIGING VAN DE BEHEERSOVERDRACHT EN DE ONDERSCHRIJVING VAN 
EEN AANDEEL A 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat, door de goedkeuring van de statuten van de verlengde Infrax West door uw 
gemeente in Buitengewone Algemene Vergadering van 26 juni 2018 is voorzien in een 
beheersoverdracht m.b.t. het statutair personeel richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vanaf 
1 april 2019; 
 
Gelet op het aangetekend schrijven vanwege Fluvius Opdrachthoudende Vereniging dd. 17 januari 2019 
omtrent deze beheersoverdracht; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De beheersoverdracht met ingang van 1 april 2019 met betrekking tot het statutair personeel van 
Infrax West, zoals opgenomen in de statuten van Infrax West die werden goedgekeurd op 26 juni 
2018, te bevestigen. 
 
Artikel 2: 
Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één aandeel A ter waarde van 24,79 euro te onderschrijven 
en te volstorten binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 
 
Artikel 3: 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging te verzoeken de in artikel 1 genomen beslissing voor te leggen 
aan de eerstvolgende algemene vergadering. 
 
Artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, uitsluiten op het emailadres 
vennootsschapssecretatiaat@fluvius.be. 
 
 
VOORDRACHT VAN EEN KANDIDAAT-BESTUURDER 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente vanaf 1 april 2019 aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius 

GEMEENTERAAD



Notulen gemeenteraad 4 februari 2019 – pagina 6 
 

Opdrachthoudende Vereniging onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat 
deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de deelnemende 
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens de deelnemende 
gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de deelnemende gemeenten van 
respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams Brabant en West-Vlaanderen voor te dragen; 
 
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad 
van bestuur beperkt is tot zes (6); 
 
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° 
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn; 
 
Gelet op de beraadslagingen; 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De kandidaat-bestuurder die binnen Fluvius System Operator namens Infrax West benoemd wordt in 
de raad van bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurder van Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf 1 april 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in 
het jaar 2025. 
 
Artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging ter 
attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 
 
VOORDRACHT VAN DE VERTEGENWOORDIGER OP DE (BUITENGEWONE) 
ALGEMENE VERGADERING 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente vanaf 1 april 2019 aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient et worden 
herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden 
voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-
bestuurder mogen voorgedragen worden; 
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Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Wim Vandenberghe, (…), aan te duiden als vertegenwoordiger op de 
(buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voor de periode 
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Carine Vandermeersch, (…), aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voor de 
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie 
van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 
 
5 Intergemeentelijke samenwerking - Infrax-West - buitengewone algemene vergadering 
26 maart 2019 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger - voordrachten 
voor het Regionaal Bestuurscomité en voor de raad van bestuur 
 
GOEDKEURING AGENDA EN VOORDRACHT KANDIDAAT-LID REGIONAAL 
BESTUURSCOMITE (RBC) WEST-VLAANDEREN EN KEMPEN EN VOOR DE RAAD 
VAN BESTUUR 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Infrax West; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Infrax West die op 26 
maart 2019 plaatsheeft te Torhout, Noordlaan 9, Fluvius-gebouw; 
 
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 16 november 2018 overgemaakt 
werd; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Infrax West 
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging 
van de bestuursorganen dient over te gaan; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West-
Vlaanderen en Kempen; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, punt 2 van de statuten elke gemeente het recht heeft 
om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC); 
 
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de Raad 
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van Bestuur beperkt is tot vijftien; 
 
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° 
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de 
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd; 
 
Gelet op de beraadslagingen; 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
de opdrachthoudende vereniging dd. 26 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire 
ontslagnemingen en benoemingen’. 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Wim Vandenberghe, (…), voor te dragen als kandidaat-lid voor het Regionaal 
Bestuurscomité (RBC) West-Vlaanderen en Kempen van de opdrachthoudende vereniging, voor een 
duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 26 maart 2019 tot aan de eerste algemene 
vergadering in het jaar 2025. 
 
Artikel 3:  
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur 
van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 
26 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
 
Artikel 4: 
Voor zover de gemeente Jabbeke als vennoot hiervoor in aanmerking komt, wordt gemeenteraadslid 
Piet Berton (N-VA), (…), voorgedragen als bestuurder met raadgevende stem in toepassing van artikel 
404 §3 DLB 
 
Artikel 5: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 26 maart 2019, op te dragen haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen. 
 
Artikel 6: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Infrax West, 
ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 
 
VOORDRACHT VAN DE VERTEGENWOORDIGER OP DE (BUITENGEWONE) 
ALGEMENE VERGADERING 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld op te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Infrax West; 
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Infrax West die op 26 
maart 2019 plaatsheeft te Torhout, Noordlaan 9, Fluvius-gebouw; 
 
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente per brief van 16 november 2018 
overgemaakt werd; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden 
voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 
van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor 
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-
lid mogen voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad van 
Bestuur; 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Hilde Despiegelaere, (…), aan te duiden als vertegenwoordiger op de 
(buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Joël Acke, (…), aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de 
(buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Infrax West, 
ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 
 
6 Intergemeentelijke samenwerking - Imewo - buitengewone algemene vergadering 19 
maart 2019 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger - voordrachten voor 
het Regionaal Bestuurscomité en voor de raad van bestuur 
 
VOORDRACHT VAN DE VERTEGENWOORDIGER OP DE (BUITENGEWONE) 
ALGEMENE VERGADERING 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
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Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Imewo; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 werd opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo die op 19 maart 2019 
plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent; 
 
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente per brief van 20 november 2018 
overgemaakt werd; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden 
voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 
van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor 
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-
lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur;  
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Joël Acke, (…), aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) 
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Wim Vandenberghe, (…), aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op 
de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de 
gemeentelijke legislatuur. 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter 
attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 
 
VOORDRACHT VAN KANDIDAAT-LID VOOR HET REGIONAAL 
BESTUURSCOMITE (RBC) WEST EN (EVENTUEEL) VOOR DE RAAD VAN BESTUUR 
 
de gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Imewo; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 werd opgeroepen 
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om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo die op 19 maart 
2019 plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent; 
 
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad op 20 november 2018 per brief 
overgemaakt werd; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Imewo 
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging 
van de bestuursorganen dient over te gaan; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité (RBC); 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 punt 2 van de statuten elke gemeente het recht heeft 
om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC); 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12 punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten het 
recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde persoon 
moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;  
 
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad 
van bestuur beperkt is tot negen (9);  
 
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° 
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de 
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd; 
 
Gelet op de beraadslagingen; 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
de opdrachthoudende vereniging d.d. 19 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire 
ontslagnemingen en benoemingen’. 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Hilde Despiegelaere, (…), voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal 
bestuurscomité (RBC) West van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf 
de algemene vergadering van 19 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
 
Artikel 3: 
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur 
van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 
19 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
 
Artikel 4: 
Voor zover de gemeente Jabbeke als vennoot hiervoor in aanmerking komt, wordt gemeenteraadslid 
Piet Berton (N-VA), (…), voorgedragen als bestuurder met raadgevende stem in toepassing van artikel 
404 §3 DLB. 
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Artikel 5: 
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 19 maart 2019, op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen;  
 
Artikel 6: 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter 
attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 
 
7 Intergemeentelijke samenwerking - nv Efin - aanduiding vertegenwoordiger algemene 
vergadering - voordracht voor de Raad van Bestuur 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 40 en artikel 41; 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op artikel 447 van het decreet lokaal bestuur dat melding maakt van een onverenigbaarheid 
tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van een lid van één van 
de andere organen en de onverenigbaarheden van artikel 436 van het decreet lokaal bestuur. 
 
Gelet op artikel 445 van het decreet lokaal bestuur dat voorziet dat binnen de eerste drie maanden 
van het jaar volgend op de verkiezingen tot de algehele vervanging van de raad van bestuur moet 
worden overgegaan; 
 
Gelet op de statuten van nv Efin; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 er aanleiding toe 
bestaat een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden om de 
gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van nv Efin. 
 
Met eenparigheid van stemmen ; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Hilde Despiegelaere, (…), wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen 
in de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van nv Efin en wordt gevolmachtigd in naam 
van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om 
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Annemieke Dhaese, (…), wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 
Er wordt gevraagd om telkens ook de plaatsvervangende vertegenwoordiger rechtstreeks te willen 
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uitnodigen voor de vergaderingen. 
 
Artikel 3: 
Gemeenteraadslid Claudia Coudeville, (…), wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van 
nv Efin. 
 
Artikel 4: 
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 
 
 
8 Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - buitengewone algemene vergadering 22 
maart 2019 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger - voordracht 
kandidaat-bestuurder en lid regionaal adviescomité domeindiensten 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij TMVW ov ; 
 
Gelet op de statuten van TMVW ov ;  
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 22 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  
 
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering TMVW ov van 22 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor 
het onderzoek van de agendapunten: 
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van 

toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
3. Benoemingen raad van bestuur 
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten 
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten 
6. Mededelingen 
 Varia 
 
Artikel 2: 
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene 
vergadering van TMVW ov vastgesteld op 22 maart 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt 
met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
 
Artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit zal : 
- hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 
- hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be, 
gestuurd worden. 
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AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER IN DE 
ALGEMENE VERGADERINGEN VAN TMVW OV 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij TMVW ov ; 
 
Gelet op de statuten van TMVW ov. ;  
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 22 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  
 
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 
 
BESLUIT :  
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Hilde Despiegelaere, (…), wordt aangeduid om de gemeenteraad te 
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van 
de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om 
de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Ilse Vandenbroucke, (…), wordt aangeduid als plaatsvervanger. 
 
Artikel 3: 
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit zal : 
• hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  
• hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be,  
gestuurd worden. 
 
 
AANDUIDING LID REGIONAAL ADVIESCOMITÉ DOMEINDIENSTEN IN TMVW OV 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij TMVW ov ; 
 
Gelet op de statuten van TMVW ov ;  
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 22 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  
 
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Annemieke Dhaese, (…), wordt aangeduid als lid van het regionaal adviescomité 
Domeindiensten van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente/stad deel te nemen 
aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te 
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente/stad te 
behartigen in het regionaal adviescomité Domeindiensten van TMVW ov. 
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Artikel 2: 
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit zal : 
• hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  
• hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be,  
gestuurd worden. 
 
 
VOORDRACHT KANDIDAAT BESTUURDER VOOR DE ACTIVITEIT 
DOMEINDIENSTEN IN DE RAAD VAN BESTUUR TMVW OV 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij TMVW ov voor de activiteit 
Domeindiensten; 
 
Gelet op de statuten van TMVW ov ;  
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 22 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  
 
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Annemieke Dhaese, (…), wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad 
van bestuur van TMVW ov voor de activiteit Domeindiensten. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit zal : 
• hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  
• hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be,  
gestuurd worden. 
 
 
9 Intergemeentelijke samenwerking - IMWV - buitengewone algemene vergadering 12 
maart 2019 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger - voordracht 
kandidaat-bestuurder 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij IMWV ov ; 
 
Gelet op de statuten van IMWV ov ;  
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov op 12 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  
 
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 
 
BESLUIT: 
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Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering IMWV ov van 12 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor 
het onderzoek van de agendapunten:  
1. Benoemingen bestuurders 
2. Mededelingen 
 Varia 
 
Artikel 2: 
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens 
het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 
IMWV ov vastgesteld op 12 maart 2019, te onderschrijven en haar stemgedrag af te stemmen op het 
in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 
agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
 
Artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit zal : 
• hetzij per post t.a.v. IMWV ov, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  
• hetzij per elektronische post, 20190312BAVIMWV@farys.be, 
gestuurd worden. 
 
 
AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGER IN 
DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN IMWV OV 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij IMWV ov ; 
 
Gelet op de statuten van IMWV ov. ;  
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov op 12 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  
 
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Nadia Hendrickx, (…), wordt aangeduid om de gemeenteraad te 
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van IMWV ov en wordt gevolmachtigd in naam van 
de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om 
de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Hilde Despiegelaere, (…), wordt aangeduid als plaatsvervanger. 
 
Artikel 3: 
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 Een afschrift van dit besluit zal : 
• hetzij per post t.a.v. IMWV ov, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 
• hetzij per elektronische post, 20190312BAVIMWV@farys.be, 
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gestuurd worden. 
 
 
VOORDRACHT KANDIDAAT BESTUURDER IN DE RAAD VAN BESTUUR IMWV OV 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij IMWV ov ; 
 
Gelet op de statuten van IMWV ov ;  
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov op 12 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  
 
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 
 
BESLUIT :  
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Annemieke Dhaese, (…), wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad 
van bestuur van IMWV ov. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit zal : 
• hetzij per post t.a.v. IMWV ov, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 
• hetzij per elektronische post, 20190312BAVIMWV@farys.be, 
gestuurd worden. 
 
 
10 Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - buitengewone algemene vergadering 20 
maart 2019 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger - voordracht 
kandidaat-bestuurder 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij TMVS dv ; 
 
Gelet op de statuten van TMVS dv ;  
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 20 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  
 
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering TMVS dv van 20 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor 
het onderzoek van de agendapunten :  
1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen 
3. Benoeming raad van bestuur 
4. Mededelingen 
Varia 
 
Artikel 2: 
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 
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namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS dv vastgesteld op 20 maart 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt 
met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
 
Artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit zal : 
• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  
• hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be,  
gestuurd worden. 
 
 
VOORDRACHT KANDIDAAT BESTUURDER IN DE RAAD VAN BESTUUR TMVS DV 
(REGIO 1) 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij TMVS dv ; 
 
Gelet op de statuten van TMVS dv ;  
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 20 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  
 
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Wim Vandenberghe, (…), wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad 
van bestuur van TMVS dv (regio 1). 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit zal : 
• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  
• hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be,  
gestuurd worden. 
 
 
AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER ALGEMENE VERGADERING 
 
Gelet op het feit dat de Gemeente Jabbeke aangesloten is bij TMVS dv ; 
 
Gelet op de statuten van TMVS dv. ;  
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 20 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  
 
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Peter-Jan Hallemeersch, (…), wordt aangeduid om de gemeenteraad te 
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van 
de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
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aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om 
de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Lieselotte Debackere, (…), wordt aangeduid als plaatsvervanger. 
 
Artikel 3: 
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
Een afschrift van dit besluit zal : 
• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  
• hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be,  
gestuurd worden. 
 
 
11 Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep - aanduiding vertegenwoordiger 
en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen - aanduiding vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur voor de 
drinkwaterdiensten 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 40 en artikel 41; 
 
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband De 
Watergroep; 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
 
Dat daarnaast een vertegenwoordiger van de gemeente dient aangeduid te worden om te zetelen in 
het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Hilde Despiegelaere, gemeenteraadslid, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van de Watergroep. 
 
Artikel 2: 
Peter-Jan Hallemeersch, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 
gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van de Watergroep. 
 
Artikel 3: 
Annemieke Dhaese, gemeenteraadslid, aan te duiden als lid van het aandeelhoudersbestuur voor de 
drinkwaterdiensten. 
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Artikel 4: 
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 Watergroep. 
 
 
12 Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone algemene vergadering 27 
maart 2019 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger - voordrachten voor 
het Regionaal Bestuurscomité en voor de raad van bestuur 
 
A. RAADSBESLUIT m.b.t. AGENDA VAN ALGEMENE VERGADERING 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering en -
verwerking in Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van 
IVBO die bijeengeroepen wordt op 27 maart 2019 per aangetekend schrijven van 25 januari 2019; 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze algemene vergadering en de daarbij horende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1. Samenstellen bureau 
2. Benoemen van de stemgerechtigde bestuurders op voordracht van de vennootgemeenten 
3. Akteneming van de aanduiding van de bestuurders met raadgevende stem (indien max. 6 gemeenten 

gebruik maken van dit recht) / Rangorde van de aanstelling van de bestuurders met raadgevende 
stem (indien meer dan 6 gemeenten gebruik maken van dit recht) 

 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van IVBO van 27 maart 2019 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 IVBO, Pathoekeweg 41 te 8000 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 Intercommunale voor vuilverwijdering en -
verwerking in Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO. 
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Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van 
IVBO die bijeengeroepen wordt op 27 maart 2019 per aangetekend schrijven van 25 januari 2019; 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
BESLIST 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Wim Vandenberghe aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van IVBO. op 27 maart 2019; 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Joël Acke  aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om 
deel te nemen aan de algemene vergadering van IVBO op 27 maart 2019; 
 
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 IVBO, Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge. 
 
 
C. VOORDRACHTEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 40 en artikel 41; 
 
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de IVBO; 
 
Gelet op artikel 431 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de dienstverlenende en de 
opdrachthoudende vereniging ten minste beschikken over een algemene vergadering en een raad van 
bestuur; 
 
Gelet op artikel 445 van het decreet lokaal bestuur dat voorziet dat binnen de eerste drie maanden 
van het jaar volgend op de verkiezingen tot de algehele vervanging van de raad van bestuur moet 
worden overgegaan; 
 
Gelet op de bijeenroeping door de IVBO van een algemene vergadering op 27 maart 2019 met als 
agendapunten: 
1. Samenstellen bureau 
2. Benoemen van de stemgerechtigde bestuurders op voordracht van de vennootgemeenten 
3. Akteneming van de aanduiding van de bestuurders met raadgevende stem (indien max. 6 gemeenten 

gebruik maken van dit recht) / Rangorde van de aanstelling van de bestuurders met raadgevende 
stem (indien meer dan 6 gemeenten gebruik maken van dit recht) 

 
Gelet op de onverenigbaarheden opgenomen in de artikelen 436 en 439 van het decreet lokaal bestuur; 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Hilde Despiegelaere, gemeenteraadslid, voor te dragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur 
van de IVBO, voor een duur van zes jaar. 
 
Artikel 2: 
Han Vermaut, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen om overeenkomstig de statuten te zetelen als 
bestuurder met raadgevende stem, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt 
van het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
13 Intergemeentelijke samenwerking - WVI - buitengewone algemene vergadering 28 
februari 2019 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger - voordrachten 
voor de raad van bestuur 
 
A. RAADSBESLUIT m.b.t. AGENDA VAN JAARVERGADERING 
 
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 
vergadering van WVI die bijeengeroepen wordt op donderdag 28 februari 2019 per aangetekend 
schrijven van 7 januari 2019; 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze buitengewone algemene vergadering en de daarbij 
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergaderingen van 20 december 2018 
2. Benoeming leden raad van bestuur 
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem 
in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
4. Goedkeuring code van goed bestuur 
5. Mededelingen. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de jaarvergadering van WVI van 28 
februari 2019 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 
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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 28 februari 2019 per aangetekend schrijven van 7 januari 
2019; 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op artikel 447 van het decreet lokaal bestuur dat melding maakt van een onverenigbaarheid 
tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van een lid van één van 
de andere organen en de onverenigbaarheden van artikel 436 van het decreet lokaal bestuur. 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
Gemeenteraadslid Ilse Vandenbroucke aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de jaarvergadering van WVI. op 28 februari 2019; 
 
Artikel 2 
Gemeenteraadslid Peter-Jan Hallemeersch aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 
gemeente om deel te nemen aan de jaarvergadering van WVI. op 28 februari 2019; 
 
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. 
 
 
C. VOORDRACHTEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 40 en artikel 41; 
 
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019; 
 
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 artikel 445 van het decreet lokaal bestuur dat voorziet dat binnen de eerste drie maanden 
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van het jaar volgend op de verkiezingen tot de algehele vervanging van de raad van bestuur moet 
worden overgegaan; 
 
Gelet op de bijeenroeping door WVI van een buitengewone algemene vergadering op 28 februari 2019 
met als agendapunten: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergaderingen van 20 december 2018 
2. Benoeming leden raad van bestuur 
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem 

in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
4. Goedkeuring code van goed bestuur 
5. Mededelingen. 
 
Gelet op de onverenigbaarheden opgenomen in de artikelen 436 en 439 van het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op artikel 21 van de statuten van WVI dat handelt over de samenstelling van de Raad van Bestuur. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
Hilde Despiegelaere, gemeenteraadslid, voor te dragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur 
van WVI, voor een duur van zes jaar, vanaf 28 februari 2013 tot en met de buitengewone algemene 
vergadering van het jaar 2025 waarbij tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur wordt 
overgegaan. 
 
 
14 Intergemeentelijke samenwerking - Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) - 
aanduiding vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen - voordrachten voor de 
raad van bestuur 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 40 en artikel 41; 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op artikel 447 van het decreet lokaal bestuur dat melding maakt van een onverenigbaarheid 
tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van een lid van één van 
de andere organen en de onverenigbaarheden van artikel 436 van het decreet lokaal bestuur. 
 
Gelet op artikel 445 van het decreet lokaal bestuur dat voorziet dat binnen de eerste drie maanden 
van het jaar volgend op de verkiezingen tot de algehele vervanging van de raad van bestuur moet 
worden overgegaan; 
 
Gelet op de statuten van de Vereniging voor Openbaar Groen ; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 er aanleiding toe 
bestaat een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen.  
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Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
Met eenparigheid van stemmen ; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Marleen Vanden Broucke wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen 
in de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen en 
wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen 
wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Peter-Jan Hallemeersch wordt aangeduid als plaatsvervanger. Er wordt gevraagd om 
telkens ook de plaatsvervangende vertegenwoordiger rechtstreeks te willen uitnodigen voor de 
vergaderingen. 
 
Artikel 3: 
Gemeenteraadslid Lieselotte Debackere wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van de 
Vereniging voor Openbaar Groen. 
 
Artikel 4: 
Voor zover de gemeente Jabbeke in aanmerking komt hiervoor wordt gemeenteraadslid Hilde 
Despiegelaere voorgedragen als lid van het financieel comité van de Vereniging voor Openbaar Groen. 
 
Artikel 5: 
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 
 
 
15 Intergemeentelijke samenwerking - Regionaal Landschap Houtland - aanduiding 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering - voordracht voor de Raad van Bestuur 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 40 en artikel 41; 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de statuten van het Regionaal Landschap Houtland ; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 er aanleiding toe 
bestaat een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van Regionaal Landschap Houtland ; 
 
Gelet op artikel 445 van het decreet lokaal bestuur dat voorziet dat binnen de eerste drie maanden 
van het jaar volgend op de verkiezingen tot de algehele vervanging van de raad van bestuur moet 
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worden overgegaan; 
 
Gelet op de onverenigbaarheden opgenomen in de artikelen 436 en 439 van het decreet lokaal bestuur; 
 
Met eenparigheid van stemmen ; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1: 
Schepen Claudia Coudeville wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Gewone 
en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Regionaal Landschap Houtland en wordt gevolmachtigd 
in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om 
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 
Mevr. Anja Bouché wordt aangeduid als plaatsvervanger. Er wordt gevraagd om telkens ook de 
plaatsvervangende vertegenwoordiger rechtstreeks te willen uitnodigen voor de vergaderingen. 
 
Artikel 3: 
Gemeenteraadslid Annemieke Dhaese, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als vertegenwoordiger 
in de Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap Houtland. 
 
Artikel 4: 
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 
 
 
16 Intergemeentelijke samenwerking - huisvestingsmaatschappij Vivendo - voordrachten 
voor de raad van bestuur en algemene vergadering 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 40 en artikel 41; 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de statuten van Vivendo ; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 er aanleiding toe 
bestaat een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Vivendo. 
 
Gelet op artikel 445 van het decreet lokaal bestuur dat voorziet dat binnen de eerste drie maanden 
van het jaar volgend op de verkiezingen tot de algehele vervanging van de raad van bestuur moet 
worden overgegaan; 
 
Gelet op de onverenigbaarheden opgenomen in de artikelen 436 en 439 van het decreet lokaal bestuur; 
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Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2018 van Vivendo waar 
de gemeente Jabbeke en de gemeente Ichtegem een gezamenlijk mandaat in de raad van bestuur werd 
toegewezen dient een aanduiding te gebeuren van een vertegenwoordiger van de gemeente Jabbeke 
gedurende de eerste drie jaar van de legislatuur, behoudens anders wordt afgesproken door de beide 
gemeenten onderling, en dient een aanduiding van een deskundige (zonder stemrecht en vergoeding) 
van de gemeente Jabbeke te gebeuren voor de laatste drie jaar van de legislatuur. 
 
Met eenparigheid van stemmen ; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Carine Vandermeersch wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in 
de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Vivendo en wordt gevolmachtigd in naam 
van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om 
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Ilse Vandenbroucke wordt aangeduid als plaatsvervanger. Er wordt gevraagd om 
telkens ook de plaatsvervangende vertegenwoordiger rechtstreeks te willen uitnodigen voor de 
vergaderingen. 
 
Artikel 3: 
Gemeenteraadslid Annemieke Dhaese wordt aangeduid als lid van de Raad van Bestuur gedurende de 
eerste drie jaar van de legislatuur 
 
Artikel 4: 
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 
 
 
17 Intergemeentelijke samenwerking - woondienst JOGI - voordrachten voor de raad van 
bestuur en algemene vergadering - interlokale vereniging Woonpunt - voordracht 
afgevaardigde in het beheerscomité 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 8 november 2004 beslist om toe te treden tot de “Woondienst 
JOGI” (Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg – vereniging volgens de wet van 8/7/76). 
 
Tijdens diezelfde zitting heeft de gemeenteraad eveneens beslist tot goedkeuring van de statuten van 
de “Woondienst JOGI”. 
 
Ingevolge de vernieuwing van de gemeente- en OCMW-raden en de Provincieraad en conform art.12, 
art. 13 a en b en art.25 van de statuten van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor "Woondienst JOGI", 
dienen de deelgenoten van het RSVK (Regionaal Sociaal Verhuurkantoor) nieuwe vertegenwoordigers 
aan te duiden voor de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer en dit uiterlijk tegen de laatste 
dag van de derde maand volgend op de datum van de installatievergadering van de besturen, d.i. 30 
april 2013. 
 
De huidige afgevaardigden blijven in principe hun mandaat uitoefenen tot zij door een nieuwe 
afgevaardigde zijn vervangen. 
 
De gemeenteraad heeft in zittingen van 6 februari 2017, 12 juni 2017 en 11 juni 2018 behandeling 
gegeven aan de toetreding vanaf 1 februari 2019 tot de interlokale vereniging Woonpunt. 
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In het kader van deze toetreding dient een afvaardiging te gebeuren in het beheerscomité 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraad Wim Vandenberghe en Gemeenteraadslid Hilde Despiegelaere worden aangeduid als 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de Woondienst JOGI. 
 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad Chris Bourgois en gemeenteraadslid Annemieke Dhaese worden 
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de Woondienst 
JOGI. 
 
Artikel 3: 
Gemeenteraadslid Carine Vandermeersch wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van de 
Woondienst JOGI. 
 
Artikel 4: 
Gemeenteraadslid Carine Vandermeersch wordt voorgedragen als lid van het beheerscomité van de 
interlokale vereniging Woonpunt. 
 
 
18 Intergemeentelijke samenwerking - Raakvlak, Interlokale Vereniging voor Onroerend 
Erfgoed in Brugge en Ommeland - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in 
Beheerscomité 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij Raakvlak, 
Interlokale Vereniging voor Onroerend Erfgoed in Brugge en Ommeland;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende de goedkeuring van de 
overeenkomst met statutaire draagkracht tot de bestendiging en uitbreiding van Raakvlak, Interlokale 
Vereniging voor Onroerend Erfgoed in Brugge en Ommeland; 
 
Gelet op artikel 7 van voormelde overeenkomst dat bepaalt dat de vereniging bestuurd wordt door 
een Beheerscomité en dat de deelnemers recht hebben op volgende bestuursmandaten waarbij elke 
persoon beschikt over één stem : 
- de deelnemende gemeenten : één mandaat per deelnemer 
- de beherende gemeente : twee mandaten 
- de overige deelnemers : één mandaat per deelnemer 
- de deelnemende gemeenten behouden steeds de meerderheid in het Beheerscomité. 
 
De vertegenwoordigers voor de gemeenten worden aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de 
burgemeester of de schepenen. Voor iedere vertegenwoordiger wordt een plaatsvervanger aangeduid. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 18 december 2018 door de coördinator van  Raakvlak 
werd uitgenodigd om naar aanleiding van de start van de nieuwe legislatuur onder de leden van het 
schepencollege of de gemeenteraad een vertegenwoordiger (en een plaatsvervanger) aan te duiden en 
deze af te vaardigen naar het Beheerscomité van Raakvlak; 
 
Gelet op de bepalingen inzake de intergemeentelijke samenwerking opgenomen in het Decreet over 
het lokaal bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op de uitslag van de stemming; 
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BESLUIT : 
 
Artikel 1 : 
Schepen Frank Casteleyn aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Jabbeke in het 
Beheerscomité van Raakvlak, Interlokale Vereniging voor Onroerend Erfgoed in Brugge en Ommeland;  
 
Artikel 2 : 
Gemeenteraadslid Ilse Vandenbroucke aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente Jabbeke in het Beheerscomité van Raakvlak, Interlokale Vereniging voor Onroerend Erfgoed 
in Brugge en Ommeland; 
 
Artikel 3 : 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissing 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Raakvlak, Interlokale Vereniging voor 
Onroerend Erfgoed in Brugge en Ommeland, ter attentie van het secretariaat van het Beheerscomité, 
p/a Komvest 45 te 8000 Brugge. 
 
 
19 Intergemeentelijke samenwerking - vertegenwoordiging gemeente Jabbeke - Nieuwe 
Polder van Blankenberge, Middenkustpolder, VVSG, De Lijn, Ethias, Gemeentelijke 
Holding nv, Resoc Noord West-Vlaanderen 
 
De gemeente Jabbeke is vertegenwoordigd in een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot: 
1 de voordrachten van gemeentelijke mandatarissen voor het opnemen van een mandaat in de 

respectievelijke raden van bestuur, directiecomités of adviescomités 
2 de aanduiding van vaste afgevaardigden van de gemeente in de respectievelijke algemene 

vergaderingen volgens het decreet lokaal bestuur 
 
AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN IN DE DIVERSE ALGEMENE VERGADERINGEN. 
 
(Met algemeenheid van stemmen) worden volgende vertegenwoordigers aangeduid als 
lid/plaatsvervangend lid bij de hiernavolgende intercommunales en verenigingen: 
 
1Polderbesturen Vertegenwoordiger Plaatsvervanger 
  Nieuwe Polder van Blankenberge Joël Acke Hilde Despiegelaere 
  Middenkustpolder Joël Acke Hilde Despiegelaere 
    
2Verenigingen zonder winstgevend doel   

  
Vereniging Vlaamse Steden en 
Gemeenten 

Ilse Vandenbroucke 
 

Carine Vandermeersch 
 

    
3Diversen   
  De Lijn Geert Deprée Wim Vandenberghe 
  Ethias Geert Deprée Wim Vandenberghe 

  

Gemeentelijke Holding NV (voor zover 
er in deze participatie in vereffening nog 
uitnodiging gelaten wordt) 

Peter-Jan Hallemeersch Lieselotte Debackere 

  Resoc Noord West-Vlaanderen Jan Pollet Frank Casteleyn 
 
Deze verenigingen zullen hiervan op de hoogte gebracht worden aan de hand van volgend ontwerp van 
uittreksel houdende de aanstelling of het voorstel voor benoeming: 
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"Betreft : Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de Algemene 
Vergaderingen van .....  
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet; 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene 
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke 
algemene vergadering; 
Gelet op de statuten van ..... ; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 er aanleiding toe 
bestaat een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van ………  
 
Met eenparigheid van stemmen ; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
XXXXX wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone en buitengewone 
algemene vergaderingen van XXXXX en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen 
aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te 
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op 
deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 
XXXXX wordt aangeduid als plaatsvervanger. Er wordt gevraagd om telkens ook de plaatsvervangende 
vertegenwoordiger rechtstreeks te willen uitnodigen voor de vergaderingen. 
 
Artikel 3: 
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
 
20 Mobiliteit - vervoerregio Brugge - toetreden tot Vervoerregioraad - aanduiding 
vertegenwoordiging gemeente. 
 
DEBAT: 
 
Raadslid Peter-Jan Hallemeersch verwijst ook naar de raadgevende stem van gemeente Jabbeke in de 
vervoerregio Oostende. Dit is belangrijk om de verbinding met Gistel en Oostende optimaal te 
houden. De vraag wordt gesteld als en op welke wijze de gemeenteraad zal worden ingelicht. 
 
Raadslid Geert Orbie merkt op dat de bussen met verlaagde opstap voor mensen met een beperking 
of voor de kinderwagens enkel ingezet worden in de Brugse regio. Wordt dit ook besproken in het 
overleg? 
 
Schepen Geert Deprée antwoordt dat in dit stadium de modaliteiten van de rapportering nog niet 
bepaald zijn. Ook de problematiek van de bussen met verlaagde opstap zullen in het overleg besproken 
worden. 
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BEHANDELING: 
 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van decreet 
betreffende de basisbereikbaarheid; 
 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het grondgebied 
van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s; 
 
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Jabbeke deel uitmaakt van de vervoerregio Brugge; 
 
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
 
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden 
opgemaakt;  
 
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten 
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt; 
 
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze 
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de 
regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het openbaar 
vervoer, de synchro-modaliteit en de combi-mobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van 
maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de 
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, 
opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang 
zijn op het niveau van de vervoerregio; 
 
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de 
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het 
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De schepen bevoegd voor Mobiliteit, schepen Geert Deprée, is de vertegenwoordiger van de 
gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Brugge. 
 
Artikel 2: 
De Mobiliteitsambtenaar of de door de Algemeen Directeur aangestelde vervanger wordt aangesteld 
als  ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio Brugge.  
 
Artikel 3: 
De Gemeente Jabbeke engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van 
de vervoerregio Brugge. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de 
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de 
voorbereiding van concrete projecten 
 
Artikel 4: 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 5: 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Brugge (Koning 
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Albert I-laan 1.2, bus 81 - 8200 Brugge en/of vervoerregio.brugge@vlaanderen.be). 
 
 
21 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - jaaractieplannen 2019 - advies 
 
DEBAT: 
 
Raadslid Reinhart Madoc verwijst naar de verhuis van de civiele bescherming eind 2018 van Jabbeke 
naar Brasschaat. Uit onderzoek blijkt dat de aanrijtijden van de hulpverleningszone voor Jabbeke 
problematisch zijn. Het raadslid vraagt zich af wat het bestuur hieromtrent zal ondernemen en als er 
al een evaluatie heeft plaatsgevonden sinds de overname van de dienst 100 door de hulpverleningszone. 
 
Burgemeester Daniël Vanhessche legt uit dat sinds 1 januari 2019 de civiele bescherming zijn taken 
heeft overgedragen naar de hulpverleningszone. Ter compensatie werden 9 personeelsleden 
gevrijwaard voor het overnemen van deze extra taken. Met de verhuis van de civiele bescherming 
houdt ook de dienst 100 in Jabbeke op te bestaan. Vanuit Jabbeke was er het initiatief om de dienst 
100 in leven te bestendigen. Na overleg met de hulpverleningszone werd een akkoord bereikt voor 
overname van de licentie van de dienst 100 en de voorlopige huisvesting van de dienst op het 
grondgebied Jabbeke. De gemeente Jabbeke voorziet in de infrastructuur en de zone doet terugbetaling 
van de kosten, gespreid over 5 jaar. Dankzij dit initiatief blijft de hulpverlening van de dienst 100 op het 
grondgebied Jabbeke verzekerd en blijven de aanrijtijden op dat vlak beperkt. Wat betreft de evaluatie 
moet worden opgemerkt dat deze overeenkomst slechts van start is gegaan sinds 1 januari 2019 en 
het bijgevolg te vroeg is om reeds te evalueren. 
 
BEHANDELING: 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op artikel 23 en 26 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid dat bepaalt dat 
het meerjarenplan door jaarlijkse actieplannen wordt uitgewerkt, wordt voorbereid door de 
zonecommandant bedoeld in artikel 109 onder toezicht van het zonecollege en goedgekeurd door de 
zoneraad en voor advies aan de gemeenteraden de zone worden voorgelegd; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur 
van het meerjarenplan van de hulpverleningszones. 
 
Gelet op het besluit van de Zoneraad van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen van 3 december 
2018 houdende de voorlopige vaststelling van de jaaractieplannen Risicobeheersing, Operaties - 
Vorming, Training en Opleiding, Uitrusting en Bedrijfsvoering voor 2019; 
 
Overwegende dat de uitgewerkte actieplannen 2019 passen in het meerjarenbeleidsplan en zich 
situeren op het vlak van de bedrijfsvoering, de uitrusting, de risicobeheersing en van de operaties, 
vorming, training en opleiding (VTO); 
 
Overwegende dat deze jaaractieplannen het mogelijk moeten maken om op een efficiënte en effectieve 
wijze de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen verder uit te bouwen; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Gunstig advies te verlenen aan de jaarlijkse actieplannen 2019 op het vlak van de bedrijfsvoering, de 
uitrusting, de risicobeheersing en van de operaties, de vorming, de training en de opleiding (VTO) van 
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de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen onder de voorwaarde dat de kosten voor uitvoering ervan 
de voorziene middelen in de begroting van de Hulpverleningszone niet mogen overschrijden. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan de Voorzitter van de 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 
 
 
22 Patrimonium - Vlamingveld - Bogaertstadion - erfdienstbaarheid voor gasdistributie - 
goedkeuring 
 
De Gemeenteraad 
 
De bevoegdheid van de gemeenteraad vloeit voort uit het Decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017,  in het bijzonder artikel 40, §1; 
 
Erfdienstbaarheden worden wettelijk geregeld in Titel IV 'Erfdienstbaarheden of grondlasten' van het 
Burgerlijk Wetboek. In casu zijn meer bepaald artikelen 639 en 686 BW van toepassing. 
 
De erfdienstbaarheid wordt gevestigd op een deel van een perceel grond met als kadastrale 
omschrijving Jabbeke, 1e afdeling, sectie B, nr. 666D, zoals weergegeven op het opmetingsplan dat door 
(…) werd opgemaakt. 
 
De erfdienstbaarheid wordt toegestaan voor openbaar nut, met name voor het plaatsen en 
onderhouden van ondergrondse energieleidingen gevestigd op het sportterrein. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de erfdienstbaarheid voor openbaar nut met een 
oppervlakte van 4a 78ca 54 dma op een perceel grond, gelegen Vlamingveld 14, kadastraal gekend 
onder 1e afdeling, sectie B, nr. 666D. 
 
Artikel 3: 
De akte vestiging van erfdienstbaarheid wordt verleden  door de Vlaamse Commissaris bij de afdeling 
Vastgoedtransacties. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, gemeenteraadslid en tevens burgemeester, en de heer Gabriël Acke, 
algemeen directeur, worden gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te 
ondertekenen. 
 
 
23 Ruimtelijke Ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor verkaveling te 
Zerkegem, hoek Lanestraat-Krakeelstraat – principebeslissing 
 
DEBAT: 
 
Raadslid Reinhart Madoc verwijst naar het beroep dat ingesteld werd betreffende de realisatie van deze 
verkaveling. Nu blijkt dat de verkavelaar hetzelfde plan terug heeft ingediend. 
 
Schepen Frank Casteleyn legt uit dat het bezwaar niet inhoudelijk was maar louter technisch. 
 
Raadslid Peter-Jan Hallemeersch vult aan dat het beroep onontvankelijk werd verklaard en dit  vanwege 
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een procedurefout. 
 
Raadslid Werner Coudyzer uit zijn bezorgdheid omtrent de huisnummering bij meergezinswoningen 
en vraag om een uniformiteit op voorhand vast te leggen.  
 
BEHANDELING: 
 
Op 29 november 2017 werd bij de gemeente een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een 
terrein gelegen te Jabbeke (Zerkegem), hoek Lanestraat-Krakeelstraat, en met als kadastrale 
omschrijving afdeling 2 sectie A nummer(s) 851a, 853b, 854c, 857k.  
 
De aanvraag betreft het verkavelen van de onbebouwde gronden gelegen op de hoek van de Lanestraat 
en de Krakeelstraat. De verkaveling voorziet de realisatie van een groepswoningbouwproject 
bestaande uit 37 wooneenheden met openbare wegenis.  
 
Ter ontsluiting van de nieuwe bouwloten wordt een nieuwe openbare weg aangelegd. Het in- en 
uitrijden van deze weg, die voldoende breed (rijwegbreedte 5,40 meter) wordt ontworpen, wordt 
gepland via de Lanestraat.  
 
Overwegende dat in het kader van de veiligheid en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten het 
aangewezen is dat de gemeente aan de voorziene openbare weg een afzonderlijke straatnaam geeft;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 5 maart 2018 waarbij de zaak van de wegen (stratentracé 
en uitrustingswerken) voor deze verkavelingsaanvraag werd goedgekeurd; 
 
Gelet op het vooradvies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid (verder genoemd 
cultuurraad) van 23 april 2018, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting 
van 7 mei 2018, en waarin de raad volgende voorstellen van straatnamen, gerangschikt volgens 
voorkeur, formuleert :  
 
1) Ter Weiden - met de varianten : a. Hof ter Weiden - b. Ter Weidenstraat, als verwijzing naar de 
oude benaming van de in nabijheid gelegen grote hoeve (…) 
 
2) Lanestraat : als doorloop van de bestaande straatbenaming gezien de nieuwe weg in U-vorm op de 
Lanestraat uitmondt; 
 
3) Werfstraat : een oude straatnaam uit de omgeving die thans verdwenen is. 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018 om in te stemmen 
met het eerste door de cultuurraad geformuleerde voorstel van straatnaam en om dit voor te leggen 
aan de gemeenteraad met het oog op voorlopige vaststelling; 
 
Zoals de cultuurraad aangeeft, verwijst de straatnaam "Ter Weiden" naar de hoeve genaamd "Hof ter 
Weiden" gelegen aan de overzijde van de geplande woonverkaveling. Deze hoeve (…) is reeds 
aangeduid op de kaart van Ferraris (1771-1778) en was samen met Hof ter Walle (…) één van de 
belangrijkste boerderijen in het dorp Zerkegem. 
 
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; 
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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 gaat principieel akkoord om volgende straatnaam toe te kennen aan de nieuwe 
openbare weg in de woonverkaveling gelegen te Zerkegem, hoek Lanestraat-Krakeelstraat :  
-  "Ter Weiden" 
 
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. 
 
 
24 Ruimtelijke planning - inbreidingsproject Jabbeke - omgevingsaanleg - ontwerp 
 
DEBAT: 
 
Raadslid Geert Orbie heeft vormelijke en inhoudelijke opmerkingen omtrent dit project. Het raadslid 
vindt het eigenaardig dat bij de akte van de verkoop werd opgenomen dat de gemeente Jabbeke zal 
instaan voor de omgevingsaanleg van het inbreidingsproject. Het is vreemd dat dergelijke zaken 
gefinancierd worden met belastinggeld. Nergens in de akte is deze hoge kostprijs voor de 
omgevingsaanleg vermeld. Daarnaast blijkt dat de geleidelijke afvloeiing van de Jabbekebeek 
verantwoordelijk is voor het grootste deel van de kosten. Het raadslid is bezorgd dat door het 
aanleggen van een vijver in een woonomgeving en in de nabijheid van de school de veiligheid voor de 
kinderen in gedrang gebracht wordt.  
 
De burgemeester antwoordt dat de gemeente autonoom moet kunnen beslissen over de aanleg en het 
onderhoud van het inbreidingsproject. Dit heeft een bepaalde kostprijs. Er moet sowieso een 
waterbuffer voorzien worden. De huidige situatie is nu gevaarlijker dan deze in het voorgelegde 
concept. Na aanleg moet het concept geëvalueerd worden en kunnen er bijkomende maatregelen 
genomen worden. 
 
Raadslid Peter-Jan Hallemeersch verwijst naar het voorstel van Natuurpunt om de Jabbekebeek in 
Snellegem te verbreden om zo nog een grotere beheersbaarheid van de Jabbekebeek te bestendigen. 
 
Raadslid Reinhart Madoc stelt zich vragen naar de invloed van dergelijke projecten op de structuur van 
de Jabbekebeek en vraagt naar het advies van de Polder van Blankenberge en naar de 
omgevingsvergunning van dit inbreidingsproject.  
 
Burgemeester Daniël Vanhessche antwoordt dat er reeds een intentie was om stroomopwaarts te 
verbreden en eventueel de visvijver in Snellegem te integreren in geval van wateroverlast. Er wordt 
bevestigd dat er voorwaardelijk gunstig advies werd verkregen van het polderbestuur en dat het 
bestuur reeds een omgevingsvergunning heeft aangevraagd. 
 
Raadslid Piet Berton vraagt om in de toekomst de raming van de kosten in het origineel 
bestandsformaat te verkrijgen. Uit de raming blijkt een optie voor het visueel gelijk maken van de 
betonverharding van de drie aan te leggen bruggen. De geraamde kostprijs voor deze drie bruggen zou 
in totaal 130.000 euro omvatten. Er mag met de nodige ernst gekeken worden naar het totaalbedrag. 
Er blijkt echter een zeer groot verschil in de ramingsprijs van de drie verschillende bruggen. Betreft dit 
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een administratieve fout? Indien dit niet het geval is, is dit niet een te hoge kostprijs (10%) voor een 
esthetisch element? 
 
Burgemeester Daniël Vanhessche verduidelijkt dat het bestek nog gecontroleerd en aanbesteed moet 
worden. In het bestek wordt ook duidelijk gemaakt dat dit een optie betreft waarvoor nog geen verder 
beslissingen werden genomen. 
 
BEHANDELING: 
 
De gemeenteraad 
 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40 van het decreet lokaal bestuur, dat stelt dat de 
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en in het bijzonder op basis van artikel 41 §2, 
11°, betreffende het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van 
overheidsopdrachten. 
 
Eerder werd door de gemeenteraad bij herhaling goedkeuring gegeven voor de ruimtelijke planning en 
de verkoop van percelen grond in het inbreidingsproject Jabbeke Centrum. 
 
Aan de gemeenteraad wordt thans het ontwerpdossier voorgelegd voor de landschapsinrichting. (…). 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgelegd: 
- Het ontwerpplan en de diverse detailplannen 
- Het bestek 
- De raming van de kostprijs van de werken voor een bedrag van 1.021.925 euro. 
 
In het ontwerp wordt o.a. voorzien in het wegnemen van de oude parking, de nieuwe 
parkeervoorzieningen, het aanleggen van de wandelpaden, in het bijzonder langs de Jabbekebeek, de 
aanleg van een vijver op de Jabbekebeek, het voorzien van 2 voetgangersbruggen en een brug 
(occasioneel voor auto’s) aan het buurthuis, het drastisch verlagen van het terrein, de nieuwe 
beplanting, de aanpassing van het speelterrein, het nieuwe straatmeubilair. 
 
Er wordt voorgesteld om te gunnen na open aanbesteding. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het ontwerp van de omgevingsaanleg in het 
inbreidingsproject en dit voor een geraamde kostprijs van 1.021.925 euro. 
 
Artikel 2: 
De werken zullen gegund worden na een procedure van open aanbesteding. 
 
Artikel 3: 
De kredieten voor deze werken zijn ingeschreven in het budget 2019. 
 
 
25 Ruimtelijke planning - patrimonium - erfgoed - Oude Dorpsweg 69, 71 en 73 - 
voorafgaande dading – ontwerp 
 
DEBAT: 
 
Raadslid Lieselotte Debackere heeft volgende bedenkingen: “De fractie van Groen Jabbeke heeft dit 
agendapunt en de procedure rond dit dossier grondig bekeken. Hoewel er heel wat werk is verricht door de 
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ambtenaren van de gemeente en het uiteindelijke resultaat behoorlijk is, kunnen we niet akkoord gaan met de 
dadingsovereenkomst die vandaag voorligt. Eerlijkheidshalve moeten we erkennen dat de bijzondere 
inspanningen die geleverd zijn om het niet geregistreerde erfgoed te bewaren alle lof verdienen. Ook de 
inspanningen om een behoorlijk deel van de oppervlakte als openbaar park in te planten zijn lovenswaardig en 
zeker een stap in de goede richting. We kunnen het dan ook appreciëren dat de reflex om open ruimte te 
bewaren reeds aanwezig is. Toch kunnen we dit niet goedkeuren. Ik zal dit argumenteren. Het bestuur kan 
ons verwijten dat we principieel pleiten voor meer inbreiding in plaats van het aansnijden van 
woonuitbreidingsgebied en dat dit in dit dossier het geval is. Toch menen we dat het hier een uitzonderlijke 
situatie betreft. Varsenare als gemeente is één van de meest dichtbebouwde deelgemeentes van Groot-Jabbeke. 
Ik zal de drie meest recente projecten aanhalen, namelijk Varsenare Noord, een nieuwe kleine verkaveling 
langs de Gistelsteenweg en het inbreidingsproject Ter Hauwe. Met het project Ter Hauwe willen we aantonen 
dat een inbreidingsproject te Varsenare reeds gerealiseerd is. De (…) is het enige perceel dat nog toelaat om 
in het centrum van Varsenare te voorzien in een behoorlijk stuk openbaar groen. Indien een promotor dit 
perceel bebouwt, is de enige kans verkeken om de inwoners van Varsenare een gemeentelijk park te bieden. 
In deelgemeente Jabbeke komt er in het centrum een groot stuk openbaar groen deze legislatuur. Daarnaast 
is er nog de ruime omgeving rond het VTC waar de mogelijkheid bestaat om ook daar een mooi gemeentelijk 
openbaar park van te maken. We denken dan ook dat de inwoners van Varsenare daar ook recht op hebben. 
De site is dus de ideale plaats om dit te realiseren. Er kan eveneens ook plaats voorzien worden om 
openluchtevenementen te organiseren. Ten slotte wil ik nog het financiële luik aanhalen. De 
verkoopovereenkomst die de eigenaar met de bouwpromotor heeft gesloten is logischerwijze voorwaardelijk. 
De promotor zal slechts eigenaar worden indien hij beschikt over de nodige vergunningen om te ontwikkelen. 
Ik wil dan ook vragen aan het bestuur om zelf het initiatief in handen te nemen om de site te verwerven. Dat 
dit een kostelijke zaak zal zijn, is niet verwonderlijk. Een ijzeren economische wet zegt dat schaarse goederen 
duur worden. Open ruimte is nu eenmaal een schaars goed in het huidige Vlaanderen en zeker in Varsenare. 
De prijzen van de bouwgronden zeggen genoeg. Wij menen dat dit het bestuur niet moet tegenhouden om de 
site te verwerven. Straks wordt er heel wat kapitaal vrijgemaakt om de lokale voetbalclub te voorzien van een 
kunstgrasveld en dit voor een kleine 500 leden. We denken dan ook dat het bedrag dat de (…) graag had 
gewenst voor hun eigendom te verantwoorden is, omdat dit ten dienste zou staan van een kleine 5000 inwoners. 
Ik dring er dan uiteindelijk op aan om dit punt te verdagen en onderhandelingen op te starten om de ganse 
site te verwerven. Ik zou het appreciëren dat u de tijd neemt om uw standpunt te herzien.” 
 
Raadslid Reinhart Madoc vraagt om dit agendapunt te verdagen naar aanleiding van de eventueel aan 
te leggen 6 parkeerplaatsen. Er kan volgens het raadslid niet afgeweken worden van de 
parkeerverordening.  
 
Raadslid Geert Orbie vermoedt dat dit project vooral gedragen wordt door de algemeen directeur en 
minder door het bestuur, zoals dit volgens het raadslid ook het geval is bij het inbreidingsproject, het 
nieuw gemeentehuis en de eventuele aankoop van het kasteel van Snellegem. Het raadslid kan niet 
akkoord gaan met een dading waarvan noch alle details, noch de eigenaar gekend zijn. Daarenboven 
blijkt het dossier volgens het gemeenteraadslid niet goed gedocumenteerd. Er is niet gekeken naar de 
objectieve noden en de eindbestemming van de aan te kopen gebouwen is nog niet gekend. Er wordt 
getwijfeld over al dan niet een kinderopvang of een buurthuis. In dit laatste geval lijkt het niet logisch 
om concurrentie aan te gaan met de cafetaria van het sport- en cultuurcentrum, noch met de 
nabijgelegen horecazaken. Het raadslid is ook bezorgd over het erfgoedaspect en de bijkomende 
renovatiekosten. In de voorliggende documenten is hiervan geen raming terug te vinden. Ook de 
parkeerproblematiek baart zorgen. Zijn de bewoners van het steegje in de Oude Dorpsweg hierin 
betrokken? De vraag moet ook gesteld worden waarom in dit geval door het schepencollege impliciet 
akkoord wordt gegaan met het ontwerp van de meergezinswoning met 4 bouwlagen zoals voorgelegd 
aan de technische commissie. Wordt hiermee geen precedent gecreëerd? 
 
Raadslid Werner Coudyzer steunt de tussenkomst van raadslid Geert Orbie en pleit ervoor dat het 
dossier behartigd wordt door een externe derde partij, zoals bijvoorbeeld WVI, dit teneinde de 
transparantie bij dergelijke dossiers te verhogen, de wettelijke vormvereisten en de onafhankelijkheid 
te bewaren. Dit dossier werd zelfs niet eens voorgelegd aan de GECORO. Het raadslid vraagt dan ook 
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de verdaging van dit agendapunt. 
 
Schepen Frank Casteleyn licht toe dat het structuurplan 4 bouwlagen toelaat. 
 
Raadslid Han Vermaut drukt ook zijn bezorgdheid uit over het toestaan van 4 bouwlagen. Er wordt 
volgens het raadslid een precedent geschapen waarbij in de toekomst niet langer kan verwezen worden 
naar het feit dat het project niet in overeenstemming is met de omgeving.  
 
Raadslid Marleen Vanden Broucke beaamt dat dit dossier niet transparant is. Er wordt dan ook gepleit 
voor inspraak van de inwoners van Varsenare bij de toekomstige bestemming van de gebouwen.  
 
Raadslid Nadia Hendrickx vindt zich ook niet in dit project en stelt zich de vraag naar het nut van twee 
kinderopvanginitiatieven op korte afstand van elkaar.  
 
Burgemeester Daniël Vanhessche duidt dat de gemeente Jabbeke in het verleden reeds meermaals in 
der minne onderhandeld heeft. Zo o.a. voor de woning in de Constant Permekelaan, de achtergronden 
nodig voor het inbreidingsproject, de woning in de Koffiestraat voor de tweedelijnsparking, de aankoop 
van het dorpsplein te Snellegem en de woning in de Westernieuwweg voor het realiseren van 
bijkomende parkeergelegenheid. Dergelijke overeenkomsten zijn de gemeente Jabbeke niet vreemd en 
hebben geleid tot realisatie van positieve ruimtelijke projecten.  
Volgens burgemeester Daniël Vanhessche is er vanuit de bewoners van de kern Varsenare een duidelijk 
signaal gegeven dat er nood is aan een groene long in het centrum. Indien de gemeente hier geen 
initiatief neemt, is er de vrees van het bestuur dat er een maximale bebouwing zal plaats vinden en 
aldus geen verdere ruimte zal laten voor een dergelijke groenzone. De beleidslijn van de Vlaamse 
bouwmeester is gericht op verdichting en inbreiding. Dit wordt ook zo toegepast in alle omliggende 
gemeenten. De combinatie van verdichting en een groenzone is voor Varsenare, die aanleunt bij het 
stedelijk gebied Brugge, dan ook logisch. 
Wat de invulling van de gebouwen betreft wil het bestuur enkel duidelijk maken dat er verschillende 
opties mogelijk zijn. Noch een kinderdagverblijf, noch een buurthuis zou een concurrentie betekenen 
voor de reeds aanwezige uitbatingen. Voor het bestuur is het duidelijk dat dit de laatste kans is voor 
de aanwezigheid van een groene long in de kern van Varsenare. 
Burgemeester Daniël Vanhessche erkent dat op vandaag geen authentieke akte is verleden tussen de 
huidige eigenaar en de projectontwikkelaar. Dit betekent echter niet dat de gemeente Jabbeke geen 
dading kan afsluiten, onder opschortende voorwaarden, met de mogelijke nieuwe eigenaar. 
De burgemeester is overtuigd dat het bedrag billijk is, zeker als men rekening houdt dat er 1500m² aan 
het openbaar domein wordt overgedragen, en maakt ook duidelijk dat er met de goedkeuring van de 
dading geen automatische goedkeuring van de bouwvergunning is verbonden. De bouwvergunning 
wordt nadien objectief beoordeeld door het schepencollege. 
De gemeente Jabbeke heeft in het verleden reeds samengewerkt met de WVI. Deze ervaring leerde 
ons dat dergelijke samenwerkingsakkoorden steeds gepaard gaan met een verlies aan autonomie. Gelet 
op de omvang van dit dossier is het belangrijk om te beschikken over alle beslissingsbevoegdheden. 
 
Raadslid Geert Orbie vindt de voorbeelden van dadingen uit verleden niet vergelijkbaar. Deze dossiers 
zijn immers nooit in de vorm van een dading aan de gemeenteraad voorgelegd. Het raadslid vermoedt 
ook dat er reeds instemming is met de nog in te dienen bouwvergunning. De plannen zijn al gekend en 
het bestuur is in deze zaak zowel rechter als partij. 
 
Raadslid Reinhart Madoc benadrukt nogmaals dat er veel hiaten in het dossier zijn en eist dat er gewerkt 
wordt binnen het wettelijk kader. 
 
Volgens raadslid Ilse Vandenbroucke moet deze dading goedgekeurd worden. Het risico op maximale 
bezetting op die plaats is immers te groot.  
 
Raadslid Piet Berton vindt het betreurenswaardig dat door het bestuur niet vroeger opgetreden werd. 

GEMEENTERAAD



Notulen gemeenteraad 4 februari 2019 – pagina 39 
 

Een groene long in Varsenare is belangrijk, maar de wijze waarop het dossier nu wordt voorgelegd aan 
de gemeenteraad laat te wensen over en is meer gedreven vanuit een paniekreactie dan vanuit een 
visie. 
 
BEHANDELING: 
 
Het schepencollege van de gemeente Jabbeke werd op 11 juni 2018 in kennis gesteld van de te 
koopstelling van de site aanpalend aan de Kerk en begraafplaats te Varsenare, eigendom van (…). 
Aangezien deze voormalige brouwerijsite in het centrum van Varsenare bepaalde specifieke kenmerken 
heeft die bijzondere aandacht verdienen (de erfgoedwaarde, de omvang van de open ruimte tegen de 
kerk en volledig omgeven door bebouwing en aan de waterloop), werd aan de extern planoloog 
verzocht om een vooronderzoek te doen o.a. naar een minimale en maximale terreinbezetting. Voor 
de site bestaat er geen ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
Het onderzoek van de extern planoloog naar de maximalisatie houdt enkel rekening met de mogelijke 
terreinbezetting, rekening houdend met verplichte bouwvrije stroken, zonder dat echter wordt 
onderzocht of dergelijke bebouwing verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en met de in de 
omgeving bestaande toestand. De extern planoloog stelde vast dat bij een dergelijke maximalisatie een 
30- tot 40-tal appartementen zouden kunnen gerealiseerd worden. (437041_max.pdf). 
 
De minimalisatie houdt dan weer rekening met het maximale behoud van de bestaande waarden inzake 
erfgoed en open ruimte (437041_min.pdf). Voornamelijk de voorziene voetverbinding wijk – centrum 
is een belangrijk gegeven, gelet op het streven binnen de gemeente Jabbeke naar de realisatie van meer 
doorsteken voor trage weggebruikers. Daarnaast is de site ook een unieke locatie voor het voorzien 
van een gemeenschapsfunctie in een gebouw met erfgoedwaarde in het centrum van Varsenare. 
 
Een gedeelte van de site is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (…, ‘Herberg Het 
Schaekhof en brouwerij Den Anker’, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/88881). De 
voormalige gebouwen van de brouwerij (…) zijn hierin niet expliciet vermeld. Dat de erfgoedwaarde 
van de volledige site echter niet te verwaarlozen is, blijkt uit de volgende neergelegde documenten 
(437041_ERFGOED.PDF): 
- FRANCHOO A. – Varsenare en zijn rijk verleden, deel II (Brugge, 1972) 
- FRANCHOO A. – Varsenare van weleer in woord en beeld (Brugge, 1985) 
- FRANCHOO A. – In de schaduw van een dorpstoren: herinneringen aan het oude Varsenare (1980) 
- VERVENNE A. – Oude hoeven en hun bewoners te Varsenare (2003) 
- DESMEDT M. – Van huizen en mensen te Varsenare in kaarten en documenten : een preuve tot huizengeschiedenis, deel 4 (2005) 
 
 
Bij een dergelijk dossier zijn de uiteenlopende belangen: 
- het verwachtingspatroon bij de promotor waarbij dan niet zozeer een vergoeding voor de waarde van het 

eigendom (damnum emergens) in zijn huidige toestand een rol speelt, dan wel de vergoeding voor de 
toekomstige winstverwachting (lucrum cessans), meestal dan nog berekend per potentiële 
woongelegenheid.  

- het ruimtelijk wenselijke in al zijn aspecten (omvang, hoogte, open ruimte, erfgoed, uitzicht …), hoewel dit 
behoort tot de eigen bevoegdheid van de respectievelijke vergunningsautoriteiten, gevat na aanvraag voor 
omgevingsvergunning. 

- de private ontwikkeling versus bepaalde publieke doelstellingen: de wens om op die plaats een publieke 
open ruimte te creëren met wandelstructuren aansluitend bij de woonwijk en de omgeving van de kerk. 

- het recht van eenieder als belanghebbende (vb de omwonenden en andere overheden) om tussen te komen 
in de procedure voor een omgevingsvergunning ter vrijwaring van zijn of haar belang 

Waar voorheen voor gemeentelijke projecten de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag steeds via 
de bijzondere procedure diende te verlopen en er aldus een vergunning werd afgeleverd door de 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, is dit sinds de inwerkingtreding van het 
Omgevingsvergunningsdecreet niet meer het geval. Zelfs voor gemeentelijke projecten is de 
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vergunningverlenende overheid nu in principe steeds het Schepencollege van de gemeente waar het 
project gelegen is. De bevoegdheid van het Schepencollege heeft aldus een duaal karakter gekregen: 
enerzijds als vergunningverlenende overheid en anderzijds deels als vertegenwoordiger van de publieke 
en private belangen van de gemeente. Omdat het niet gewenst is dat het schepencollege of haar leden 
in dergelijke dossiers in dubbele hoedanigheid optreden, werd de voorbereiding van het 
patrimoniumdossier louter op ambtelijk niveau behartigd, met tussentijdse rapportering aan het 
schepencollege en wordt dit vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
Aan de zijde van de promotor (…) zijn er verwachtingen omtrent de vergunbare toestand, verwijzende 
naar de recente vergunning van een aantal projecten met grote densiteit: 
(…) 
 
Na een eerste bespreking, werd door de promotor een projectvoorstel opgemaakt voor de site 
(document 460687.PDF). Dit voorstel omvat de sloop van de woning en bijhorende gebouwen gelegen 
te (…) en het oprichten van meergezinswoning met 18 units en 27 ondergrondse en 6 bovengrondse 
parkeerplaatsen. Het gebouw zou deels over 4 bouwlagen opgericht worden, één bouwlaag hoger dan 
verder in de straat omdat het gaat over de afbouw van een bouwlint. Het argument daarbij ook dat 
beter een bouwlaag hoger gebouwd wordt en de open ruimte dan gelaten wordt. 
 
De gebouwen met (…), en opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, worden in dit voorstel 
behouden met het oog op een latere restauratie.  Er werd eerst voorgesteld om aan de gemeente 
Jabbeke de mogelijkheid te laten om deze gebouwen te verwerven voor een prijs van 400.000 euro (ca 
350 m²).  
 
Dit voorstel werd voor het aspect van de terreinbezetting en vormgeving gunstig geadviseerd door de 
extern planoloog, waarbij de opmerking gemaakt wordt dat de schakering van de gebouwdelen in 
relatie met de omgeving en de terreinbezetting nog moeilijk uitbreiding toelaat. Daarbij ook de 
opmerking dat voor het vergunningsdossier het beoogde woonprogramma zwaar lijkt voor de 
beschikbare vloeroppervlakte. 
 
In het debat werd voor gemeente Jabbeke benadrukt het aangewezen lijkt dat de open ruimte integraal 
een openbaar karakter krijgt ten behoeve van de parkaanleg (ca 1500 m2). Daarbij werd de 
mogelijkheid voor overdracht aan het openbaar domein na realisatie voorgesteld. Daarbij kan de 
gemeente dan optreden voor de aanleg en onderhoud (wandelpaden, voetgangersbrug en parkaanleg 
aangeschakeld bij de omgeving van de kerk). 
 
Daarnaast werd ook benadrukt dat minstens een deel van het erfgoed, voornamelijk dan het erfgoed 
opgenomen in de inventaris van het onroerend erfgoed, beter kan behouden worden. Daarbij werd 
ook de wens geuit om hieraan zelfs een toekomstige publieke functie te kunnen geven in functie van 
vb buurthuis of kinderopvang. Een verwerving door de gemeente Jabbeke zou dan ook die verplichting 
moeten inhouden van onttrekking aan private besteding.  
 
Aan landmeter-expert (…) werd door de gemeente op 19 december 2018 gevraagd om een schatting 
uit te voeren voor de gebouwen met (…). Door de landmeter-expert wordt het onderdeel van het 
eigendom met een oppervlakte van ca 732 m2 geschat op een venale waarde van 245.000 euro. Voor 
rekening van de promotor werd een schatting opgemaakt door (…) (document neergelegd onder 
463741) en met een schattingsprijs van 375.000 euro. 
 
Een bijzonder onderdeel van het debat heeft betrekking op het bovengronds parkeren: 
- Door de ontwikkelaar wordt voorgesteld om te voldoen aan de stedenbouwkundige verordening inzake 

parkeerplaatsen bij bouwwerken met 27 ondergrondse garages en 6 bovengrondse parkeerplaatsen voor 
bezoekers in de tussenruimte 
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- Van de zijde van de gemeente werd benadrukt dat daardoor een aanzienlijke oppervlakte verharding in het 
binnengebied moet aangelegd worden, hetgeen niet wenselijk lijkt, zodat een oplossing buiten het project 
gezocht werd. 

- Er kan in dat debat verwezen worden naar artikel 8 van de verordening dat bepaalt dat “parkeerplaatsen ook 
gezamenlijk kunnen aangelegd worden op een projectzone, voor zover deze gelegen zijn binnen een omtrek van 100 
meter te rekenen vanaf elk bouwwerk”. De gemeente Jabbeke heeft het voornemen om een 12-tal 
parkeerplaatsen te voorzien aan de overzijde van de Oude Dorpsweg, voor het gemeentehuis. In het voorstel 
aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om dit dan aldus te voorzien, wat ten dele een overname van deze 
last van het project inhoudt.  

Tenslotte waren er aan de zijde van de gemeente ook nog belangen in het debat omtrent: het tijdelijk 
aanhouden van bepaalde huur- en woonrechten, de erfdienstbaarheid langs de polderwaterloop … 
 
Een zakelijke afspraak in een dergelijk dossier is altijd afhankelijk van opschortende voorwaarden: 
- Voor de promotor van het definitief verkrijgen van een uitvoerbare omgevingsvergunning 
- Voor de gemeente Jabbeke van het verkrijgen van de goedkeuring door de gemeenteraad en van het 

verstrijken van elke voogdijmogelijkheid. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van dadingsovereenkomst met de bijlagen 1 footprint en 2a 
tot g volumestudie voorgelegd. 
 
Naar aanleiding van het debat wordt nog toegevoegd dat de volumeschets, zoals onder 2a, met 
betrekking tot de 4de bouwlaag kan afwijken van het algemeen vergunningenbeleid van het 
schepencollege met betrekking tot het gabarit en de dakafbouw bij meergezinswoningen. In het 
vergunningenbeleid wordt bijna steeds toepassing gemaakt van een dergelijke dakafbouw. Dit was 
behoorlijk voorzien in het eerste neergelegde schetsvoorstel (ontwerp 12 december 2018). 
 
Na debat werd voorgesteld om het dossier in die staat voor te leggen aan de gemeenteraad 
 
Gaat over tot de stemming omtrent de goedkeuring van het ontwerp van dadingsovereenkomst: 
 
Voor: Frank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Joël Acke, Hilde Despiegelaere, Annemieke Dhaese, 

Ilse Vandenbroucke, Wim Vandenberghe, Carine Vandermeersch, Hendrik Bogaert, Claudia 
Coudeville, Daniël Vanhessche, Chris Bourgois 

Tegen: Nadia Hendrickx, Lieselotte Debackere, Peter-Jan Hallemeersch, Piet Berton, Geert Orbie, 
Werner Coudyzer, Marleen Vanden Broucke, Han Vermaut, Reinhart Madoc 

 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent onder de voorwaarde zoals hierna goedkeuring aan het ontwerp van 
dadingsovereenkomst in deze zaak waarbij een koopoptie bedongen werd voor een bedrag van 325.000 
euro voor de woningen Oude Dorpsweg 71-73 en waarbij het engagement genomen wordt om aan de 
woningen een functie van openbare aard te geven. Daarbij dient de dadingsovereenkomst aangepast te 
worden met de dakafbouw op de 4de bouwlaag zoals algemeen toegepast in het vergunningenbeleid. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad kan akkoord gaan dat wegens de bijzondere aard van deze overeenkomst en mits 
de afstand van het verdere areaal aan het openbaar domein, dat aanrekening gebeurt voor de toepassing 
van de parkeerregeling voor bezoekers van 6 nieuw aan te leggen parkeerplaatsen aan het domein van 
het gemeentehuis. 
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26 Leefmilieu - windpark clusters E40 kust - Zone Oost - aanmeldingsnota MER – 
kennisneming 
 
DEBAT: 
 
Raadslid Geert Orbie vraagt naar het advies van het schepencollege in deze zaak. 
 
Schepen Claudia Coudeville verduidelijkt dat de gemeente geen negatief advies gegeven heeft maar dat 
er enkele bezorgdheden op vlak van milieu, omgeving en financiering geuit werden. 
 
Raadslid Geert Orbie vervolgt dat een milieueffectenrapport hieromtrent duidelijkheid zal scheppen. 
Op het eerste zicht lijkt dit de beste locatie voor Jabbeke. Toch is het eigenaardig dat er op heden 
door het KMI geen opmerking wordt gemaakt omtrent verstoring van de radargegevens, daar waar 
vroeger dit wel een argument was. 
 
BEHANDELING: 
 
Op 19 december ontving de gemeente een adviesvraag voor een ‘scoping PR-MER 3141” - windpark 
clusters E40 kust - Zone Oost . Dit betekent dat er een aanmelding gebeurd is voor een MER en dat 
de gemeente tot 21/01 advies kon uitbrengen omtrent de aanpak van het milieueffectenrapport.  
 
Het project zou 7 windmolens kunnen inhouden op het grondgebied van de gemeente Jabbeke.  
 
Op 21/01 werd door het schepencollege een advies verleend hiervoor, waarbij ook het standpunt van 
Natuurpunt Jabbeke werd opgenomen. 
 
Ten gronde is er op vandaag geen zekerheid omtrent de aanvraag of enige plaatsing van de windmolens. 
Maar omwille van de aard en de omvang en gelet ook op het maatschappelijk debat dat daarbij kan 
samen gaan, wordt de gemeenteraad nu reeds geïnformeerd. 
 
 
27 Openbare werken - rooien en heraanplanten bomen - de Manlaan en 
Aartrijksesteenweg – ontwerp 
 
DEBAT: 
 
Raadslid Geert Orbie pleit voor het opnemen van een resultaatverbintenis in de overeenkomst met 
de aannemer. Opvolging van dergelijke aanplantingen is van vitaal belang. 
 
BEHANDELING: 
 
De gemeenteraad. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgesteld voor het rooien en heraanplanten van de bomen 
langsheen de Manlaan en in de dreef naar de Masco-bossen (Aartrijksesteenweg). Er wordt voorgesteld 
om deze werken te laten uitvoeren via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  
 
De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 104.570 euro (incl. BTW)  
 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40 en volgende van het decreet lokaal bestuur, dat 
stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 41 §2, 10° 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. 
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Van toepassing op dit besluit is de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer in het 
bijzonder artikel 42, §1, 1° dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Ook artikel 11 van het  Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 
18 april 2017 dat de maximumbedragen vaststelt voor onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij 
deze opdracht. 
 
Het ontwerp van de werken heeft betrekking op het rooien van 408 hoogstambomen. De 
vervangingsaanplant, aantal evenredig aan het rooien, werd overlegd met regionaal landschap Houtland 
en volgend voorstel werd uitgewerkt: 
- Aartrijksesteenweg ter hoogte van ingang nieuw kerkhof, dreef naar Maskobossen 39 stuks 

Populieren. Deze zullen vervangen worden door beuk. Aansluitend is er in het Maskobos reeds een 
beukendreef aangeplant door Natuurpunt Jabbeke. 

- In de Manlaan 2 - de fase tussen de Zandstraat en Hogeweg - 369 stuks Essen 
 De dubbele dreef zal vervangen worden door een dubbele rij Zomereiken, dezelfde als in de eerste 

fase van de Manlaan tussen Gistelsteenweg en Zandstraat. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd houdende het lastenboek en meetstaat en de  
raming van de werken.  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor het rooien en heraanplanten langsheen 
Aartrijksesteenweg en de Manlaan en dit voor een geraamde kostprijs van 104.570,62 euro inclusief 
BTW 21%. 
 
Artikel 2: 
Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
 
Artikel 3: 
Deze uitgave wordt voorzien in de Beheers en Beleidscyclus  van het jaar 2019 
 
 
28 Sportbeleid - voetbalterrein Varsenare - aanleg kunstgrasveld - ontwerp en wijze van 
gunning 
 
DEBAT:  
 
Raadslid Reinhart Madoc stelt de vraag naar advies of begeleiding omtrent het aanleggen van 
kunstgrasvelden en verwijst ook naar de mogelijkheid tot subsidiëring.  
 
Raadslid Geert Orbie vraagt zich af als ervaring in aanleg van kunstgrasvelden opgenomen is in de 
gunningscriteria en welk onderhoudscontract van toepassing zal zijn. Wat is de levensduur van een 
dergelijk kunstgrasveld? 
 
Schepen Geert Deprée verzekert voldoende geïnformeerd te zijn. In casu betreft het hier enkel de 
wijze van gunning. Het budget en de modaliteiten zijn reeds goedgekeurd. Er wordt bij de gunning 
rekening gehouden met ervaring. De kost van het onderhoudscontract is nog ongekend. Wel is het zo 
dat de vereniging mede geresponsabiliseerd wordt voor het onderhoud en een deel van de 
onderhoudskost mee zal betalen. De geschatte levensduur van een kunstgrasveld bedraagt 10 à 12 jaar. 
 
De burgemeester vult aan dat er in dit dossier niet over één nacht ijs gegaan is. Op deze locatie is er 
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geen ander alternatief dan kunstgras. 
 
Raadslid Nadia Hendrickx heeft twijfels over de geraamde kostprijs van 450.000 euro. 
 
BEHANDELING: 
 
Kunstgrassportvelden hebben een constante en hoge kwaliteit en kunnen (veel) meer bespeeld worden 
dan natuurgrasvelden. Ze renderen dus beter en vervangen 2,5 à 3 natuurgrasvelden. De aanleg ervan 
is dus zowel een meerwaarde voor de kwaliteit van de sport als slim ruimtegebruik. 
 
De gemeente moet constant proberen te investeren in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. Dit kan 
gebeuren door een voldoende aanbod aan openluchtvelden te bieden om sport in georganiseerd 
verband maximale kansen te geven. 
 
De gemeente Jabbeke moet blijven investeren in nieuwe mogelijkheden die een hoger rendement van 
de sportinfrastructuur mogelijk maken. De aanleg van hoogwaardige kunstgrasvelden past perfect 
binnen dit beleid.  
 
Vanuit de visie dat er in Varsenare een tekort is aan een extra voetbalterrein wegens overbelasting van 
de bestaande terreinen door veel aangesloten jeugdleden en wedstrijden werd de opportuniteit 
genomen om één voetbalterrein om te bouwen tot een kunstgrasveld.  
 
Voetbalvereniging KFC Varsenare is een bloeiende vereniging die beschikt over één hoofdvoetbalveld 
en twee andere voetbalvelden. Dit is al een tijdje ontoereikend om alle spelers op een kwalitatieve 
manier te kunnen laten voetballen. De vereniging telde in 2018 477 leden, waarvan 336 jeugdleden. Ze 
hebben 19 jeugdploegen en 4 volwassenploegen in competitie spelen. Om hun werking vlot te laten 
verlopen traint KFC Varsenare ondertussen al 3 jaar ook op een andere locaties: kunstgrasvoetbalveld 
Koude Keuken en op het veld van Eendracht Brugge. Dit is nefast voor een kwalitatieve (jeugd)werking, 
waarbij vooral gestreefd wordt om jongeren uit de buurt te laten sporten. Het is heel belangrijk dat je 
als club je trainers goed kan begeleiden en de trainingen kan opvolgen. Je probeert met je vereniging 1 
groep te vormen. Op deze manier is dit moeilijk realiseerbaar en dit vraagt dus al een tijdje om een 
oplossing.  
 
Een kunstgrasveld is quasi onbeperkt bespeelbaar en kan de capaciteit op Varsenare aanzienlijk 
vergroten. Ook bij hevige regen of vorst is een kunstgrasveld nog altijd zeer goed bespeelbaar. Bijgevolg 
wordt voorgesteld om het hoofdveld van KFC Varsenare om te vormen tot kunstgrasveld.  
Dit resulteert in het feit dat er ook op het hoofdveld kan getraind worden, want op de huidige 
natuurlijke grasmat van het hoofdveld worden er in principe enkel wedstrijden gespeeld, en dus niet 
getraind, wat voor overbelasting zorgt, op de 2 andere natuurlijke grasmatten. 
Sport Vlaanderen geeft aan dat één kunstgrasveld 2,5 natuurgrasvoetbalvelden vervangt. In die zin zal 
de aanleg van een kunstgrasveld op de site KFC Varsenare het capaciteitsprobleem voor een groot 
deel oplossen. De vereniging staat uiteraard zeer positief ten opzichte van deze piste. 
 
Het veld dat aangepast wordt naar kunstgras is het hoofdveld van KFC Varsenare. Dit betekent dat al 
hun competitie- en bekerwedstrijden er op gespeeld worden. Het tweede en derde veld op Varsenare 
is in de wintermaanden te weinig verlicht en kan dus niet dienen als alternatief. Het is daarom essentieel 
dat de werken gebeuren in de periode dat het voetbal 'stil' ligt, dus het tussenseizoen 2019 
(mei/juni/juli) zodat het kunstgrasveld zeker klaar is tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen 
(augustus beginnen de bekerwedstrijden).  
 
Ruimtelijk gezien is er geen bezwaar om deze omvorming te doen.  
 
Motivering 
- Het algemeen beleidsprogramma voorziet om te investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur, zelfs 
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specifiek in de aanleg van kunstgrasvelden. 
- KFC Varsenare is een bloeiende sportvereniging die al lange tijd zoekt naar een uitbreiding van 

capaciteit.  
- De vereniging staat zeer positief tegenover de aanleg van een kunstgrasterrein en het ombouwen 

van het hoofdterrein naar een kunstgrasveld. 
- Ruimtelijk is deze realisatie mogelijk. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord om het hoofdveld van KFC Varsenare om te vormen van 
natuurgrasveld tot kunstgrasvoetbalveld. De raming wordt geschat op 450.000 euro incl. BTW. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp en aan de wijze van gunning bij wijze van 
algemene offerteaanvraag met als gunningscriteria (totaal gewicht gunningscriteria = 100 punten)  
prijs: 50 punten 
technische waarde van het voorgestelde kunstgrassysteem: 40 punten 
garanties: 5 punten 
het voorgestelde onderhoudscontract: 5 punten 
 
 
29 Financiën - belasting op bedrijfsruimten - opmerking voogdij – herneming 
 
DEBAT: 
 
Raadslid Geert Orbie stelt dat de N-VA-fractie steeds gekant was tegen deze belasting en wil duiden 
dat dit geen vrijwillige beslissing van het schepencollege betreft, maar een gevolg is van een beslissing 
van een  rechtscollege. Het is de mening van de N-VA-fractie dat de gemeente geen belasting kan heffen 
op economische activiteit. Daarenboven werd deze belasting immers gebaseerd op de oppervlakte van 
een bedrijf en niet op de omzet. 
 
BEHANDELING: 
 
Hier werd volgende tekst aangenomen door de gemeenteraad op 17/12/2018:  
 
“Overwegende dat het er op aan komt om alle personen, zowel natuurlijke als echtspersonen, die op het 
grondgebied van de gemeente Jabbeke wonen, verblijven of een economische bedrijfsruimte gebruiken en 
daardoor gebruik maken en/of genieten van de gemeentelijke investeringen, infrastructuur (rioleringen, 
gebouwen, communicatiemiddelen …) en/of dienstverlening, aan een gemeentebelasting te onderwerpen. 
… 
Artikel 7: 
Worden van de belasting vrijgesteld: 
- de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180,181 en 182, WIB 92 
- de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de verenigingen die op 1 januari van het aanslagjaar 

de economische activiteit op het grondgebied van de gemeente geen volle twee jaar uitoefenen; 
- de natuurlijke personen die voor het aanslagjaar aanvullende personenbelasting verschuldigd zijn 

aan de gemeente Jabbeke;” 
 
Door de voogdijoverheid wordt het volgende opgemerkt:  
“Gelet op hun onderscheiden doelstellingen kunnen de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 
en de belasting op de economische bedrijvigheid niet geacht worden van die aard te zijn dat de onderworpenheid 
aan de eerste belasting een toelaatbare verantwoording vermag te vormen voor een vrijstelling van de tweede 
belasting.  
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Artikel 7, derde streepje schendt dan ook het fiscaal gelijkheidsbeginsel. (zie nuttig: arrest nr. 240. 035 van 30 
november 2017 van de Raad van State in de zaak A. 214.605/X-16.466)  
 
Voormelde strijdigheid met het recht en met het algemeen belang heeft tot gevolg dat de bepaling in artikel 7, 
derde streepje, het voorwerp kan uitmaken van een toezichtmaatregel, zijnde een schorsing. Een 
toezichtmaatregel is mogelijk binnen de toezichtstermijn die nog loopt tot 14 februari 2019.  
De gemeente kan binnen deze toezichtstermijn ervoor opteren een initiatief te nemen tot aanpassing van het 
belastingreglement zodat er niet langer sprake is van een strijdigheid met het recht en met het algemeen 
belang. Op die wijze kan alsnog het nemen van een toezichtmaatregel worden vermeden.  
Als het gemeentebestuur daartoe bereid is, kan er worden voorgesteld aan de gouverneur om niet over te gaan 
tot het nemen van een toezichtmaatregel. “ 
 
De belasting bedraagt minimum 150 euro en heeft voor Jabbeke een fiscale opbrengst van ongeveer 
70.000 euro. 
 
Door deze nieuwe rechtspraak van de Raad van State moet overgegaan worden tot de weglating van 
deze vrijstelling (zoals vb. in Brugge) of de volledige intrekking van deze belasting. 
 
De intrekking van de vrijstelling zou een aanvullende belasting inhouden voor bedrijvigheid gevoerd 
onder de natuurlijke persoon, hetgeen niet de bedoeling is. 
 
Aangezien de belasting initieel een beperkt herstel van het gemeentelijk fiscaal evenwicht voor 
rechtspersonen (die op hun bedrijfsinkomstenstroom geen gemeentebelasting betalen) beoogde, kan 
dit hier dus niet langer en wordt een intrekking van dit onderdeel van het belastingreglement 
voorgesteld. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
In het belastingreglement van de gemeente Jabbeke, zoals aangenomen op 17 december 2018, wordt 
het onderdeel “A3. Belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimte” ingetrokken. 
 
 
30 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - beleidslijn geschenken aan 
afscheidnemende mandatarissen 
 
“Vlaams Belang neemt kennis van het feit dat voormalig schepen, mevrouw Heidi Vanhaverbeke, bij haar 
afscheid (einde mandaat 31 december 2018) een geschenk kreeg ter waarde van 2650 euro, zijnde een 
elektrische fiets. Dit, conform de algemene beleidslijn die de gemeente Jabbeke hanteert bij afscheid van zowel 
personeel als mandatarissen. 
De waarde van het afscheidsgeschenk wordt bepaald volgens anciënniteit en belang van de uitgeoefende 
functie. Met Vlaams Belang stellen wij een wijziging van deze algemene beleidslijn voor. 
Deze wijziging bestaat erin dat de huidige regeling enkel blijft gelden voor personeelsleden van de gemeente, 
maar dat dit niet langer geldt voor afscheidnemende verkozen mandatarissen. 
Wij aanzien dit als een vorm van verrijking waarbij de bestuursmeerderheid zichzelf via een algemene beleidslijn 
geschenken toekent op kosten van de belastingbetaler. 
Gelet op de financiële toestand van onze gemeente kiezen wij voor een beleid dat soberheid en spaarzaamheid 
vooropstelt. In dat kader beschouwen wij het als onkies dat een bestuursmeerderheid zichzelf geschenken 
toekent via een beleidslijn die ze zelf opstelt en aanneemt. Wij benadrukken hierbij dat een afscheidnemend 
schepen of ander mandataris zeker een geschenk verdient, maar dat dit dan best op vrijwillige basis door 
collega’s, kennissen,… gefinancierd wordt en niet door de belastingbetaler. 
Wij benadrukken ten tweede dat de bestaande regeling wél moet blijven gelden voor afscheidnemende 
personeelsleden van de gemeente. 
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Wij vragen dan ook dat de bestuursmeerderheid een nieuwe regeling uitwerkt en opneemt als algemene 
beleidslijn betreffende afscheidnemende verkozen mandatarissen waarbij afscheidsgeschenken niet langer 
gefinancierd worden op basis van gemeenschapsgeld. 
Gelet op voorgaande vraag ik dan ook de stemming tot wijziging van deze beleidslijn.” 
 
Raadslid Geert Orbie heeft principieel geen enkel probleem met een afscheidsgeschenk voor 
mandatarissen. Volgens het raadslid moet er echter genuanceerd worden. Het is zo dat er sinds 1 
januari 2019 een nieuwe wetgeving is die voorziet in een uittredingsvergoeding van mandatarissen die 
de volle legislatuur hebben voldaan. De vergoeding is in de tijd beperkt tot maximaal één jaar. Hoeveel 
de vergoeding precies bedraagt, hangt af van de duur van het specifieke mandaat: per jaar heeft men 
recht op één maand vergoeding, ten bedrage van de maandwedde van het (laatste) mandaat. Een 
schepen met zes jaar ervaring krijgt dus gedurende maximaal zes maanden een vergoeding. In dit verhaal 
is er eigenlijk sprake van een dubbel geschenk. Gelet op de nieuwe wetgeving kan misschien voor de 
toekomst een gemeentelijk reglement voorzien worden, waarin opgenomen wordt dat bij het 
verkrijgen van een uittredingsvergoeding er niet voorzien wordt in een gemeentelijk afscheidsgeschenk. 
 
Burgemeester Daniël Vanhessche stelt voor om dit te behandelen in de commissie interne zaken.  
 
Gaat over tot de stemming voor wijziging van de beleidslijn: 
 
Voor: Lieselotte Debackere, Peter-Jan Hallemeersch, Reinhart Madoc 
Tegen: Frank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Joël Acke, Hilde Despiegelaere, Annemieke 

Dhaese, Ilse Vandenbroucke, Wim Vandenberghe, Carine Vandermeersch, Hendrik 
Bogaert, Claudia Coudeville, Daniël Vanhessche, Chris Bourgois 

Onthouding: Nadia Hendrickx, Piet Berton, Geert Orbie, Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke, 
Werner Coudyzer 

 
 
31 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - deontologie bij de toekenning van 
het gebruik gemeentelijke logo Jabbeke en subsidiering 
 
“In het Schepencollege van 17 december laatstleden werd de goedkeuring verleend op een schrijven van het 
Buurt Informatie Netwerk Jabbeke (BIN Jabbeke) met de vraag het gemeentelijk logo te mogen gebruiken voor 
een evenement evenals de vraag om een gemeentelijke subsidie 2019. 
Tot daar toe geen probleem. 
Ook het Vlaams Belang Jabbeke is deze organisatie zeer goed genegen, daar wij “veiligheid” hoog in het vaandel 
dragen 
Echter; onze fractie heeft een omzendmail van het BIN Jabbeke Coördinaten aan zijn leden gezien die volgens 
onze bescheiden mening los staat van de essentie van de werking van deze vereniging. 
Hierbij vragen wij dan ook om in de toekomst bij de toekenning voor het gebruik van het gemeentelijk logo, dat 
een neutrale waarde uitstraalt, of het toekennen van subsidies, de gebruikers erop te wijzen dat zij geen 
politieke voorkeur mogen verspreiden. 
Hierbij ter illustratie de omzendmail: 
 
(…) 
Subject: Informatie. 
Beste leden, stuurleden, collegas 
Hierna nog wat duidingsinfo. 
1. 
Een item, die nu reeds (heel wat heisa binnen het parlement én zelfs de regeringspartijen!) en de komende 
weken zeker nog meer in de media zal komen te staan is: Het VN-MIGRATIEPACT. 
Een pact, die ver van ons bed lijkt te staan, maar met een inhoud, waar we allen, van ver of nabij, mee 
geconfronteerd zijn, worden/of zullen worden (denk maar aan de vele transmigranten, ... die ons land én 
gemeente reeds aandoen), want waarover gaat dit pact precies: 

GEMEENTERAAD



Notulen gemeenteraad 4 februari 2019 – pagina 48 
 

Dit pact, voluit: 
Mondiaal Pact voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie, is een tekst, die juridisch niet bindend is, maar wel 
een moreel engagement nastreeft én waarin de VN-lidstaten zich ertoe verbinden om maatregelen te nemen 
om de wereldwijde migratie in goede banen te leiden en samen hiervoor de handen in elkaar te slaan. 
Het is een document, waarin 23 doelstellingen zijn opgenomen, ter regulering van de migratie, waaronder, we 
sommen er enkele op, interessant om weten, de volgende: 
Doelstelling 4: De herkomstlanden zorgen ervoor dat migranten hun identiteit kunnen bewijzen en daarvoor 
dienen ze alle burgers te registreren en hen voorzien van identiteitsbewijzen en/of geboorteaktes. Dit gegeven 
is natuurlijk cruciaal, zo men iemand naar zijn land van oorsprong wil terugsturen én in eerste instantie om de 
betrokkene correct te kunnen identificeren. Momenteel zijn bevinden er zich onder andere, heel wat 
transmigranten in ons land, zonder identiteitspapieren ! 
Doelstelling 11: Lidstaten streven ernaar hun grenzen op een veilige en gecoördineerde manier te beheren. 
Migranten die grenzen op een legale manier willen oversteken, moeten dat veilig kunnen doen. Het onwettig 
oversteken van grenzen moet voorkomen worden. 
Deze doelstelling, beperkend, spreekt voor zich en maakt een duidelijke, logische selectie, waar men tot op 
heden ook nog niet echt mee klaar was en is. 
Doelstelling 13: 
Lidstaten sluiten geen migranten op, behalve als het echt niet anders kan. Ze zoeken steeds naar alternatieven. 
Een doelstelling die terecht, aanvaardbaar is én menslievend. 
De ondertekening/bekrachtiging van het pact, kan niet verplicht gemaakt worden én men stipuleert ook, dat 
elke staat hun soeveriniteit behoudt op het vlak van migratie. 
Er zijn dan ook al landen die kenbaar gemaakt hebben, zich niet te zullen engageren. (mogelijks gestimuleerd 
door de USA) 
Ook binnen ons land zijn de meningen verdeeld, want sommigen geven te kennen, dat men van dit pact, te 
pas of te onpas toch gebruik zou kunnen maken in rechtszaken, bijvoorbeeld in het kader van Veilige terugkeer. 
Nu, interessant om weten is daarbij, dat België, vanaf volgend jaar lid wordt van de VN-Veiligheidsraad ! 
De afwijzing of niet bekrachtigen van dit pact zou voor ons land nadelig kunnen zijn en zeker voor wat 
gezichtsverlies kunnen zorgen, daar reputatie in de internationale diplomatie, voor een stuk afhangt van de 
betrouwbaarheid van de partner(s). 
Laat ons allen hopen, dat het gezonde verstand, een menslievende oplossing zal weten te vinden. 
Een oplossing, die minstens een stap vooruit mag genoemd worden én waarbij de mensenrechten niet (meer) 
geschonden worden.” 
 
De burgemeester Daniël Vanhessche merkt op dat de BIN niet aangestuurd wordt door het bestuur 
en stelt voor om het gebruik van de gemeentelijke logo te bespreken in de commissie interne zaken.  
 
 
32 Toegevoegd agendapunt - raadslid Peter-Jan Hallemeersch - inspraak van de burger 
en belangenverenigingen 
 
“Welke beleid wenst u de komende legislatuur te ontwikkelen wat betreft het bevorderen van inspraak van de 
burger en belangenverenigingen  in het beleid van de gemeente? Welke concrete maatregelen of initiatieven 
zult u ontplooien om de inspraak van de burger en belangenverenigingen te bevorderen?” 
 
Burgemeester Daniël Vanhessche verduidelijkt dat in de komende legislatuur de huidige werking van 
de adviesraden in stand gehouden moeten worden. Daarnaast worden alle schriftelijke of mondelinge 
verzoeken/meldingen van inwoners en verenigingen behandeld in het schepencollege. Er zal gewerkt 
worden om de communicatie tussen het bestuur, de administratie en de bevolking te optimaliseren.  
 
Raadslid Peter-Jan Hallemeersch stelt voor om meer items voor te leggen aan de adviesraden om zo  
de adviesraden op te waarderen. Ook is er de suggestie om spreekrecht voor de burger te voorzien 
tijdens de gemeenteraadszittingen. Dit kan eventueel besproken worden in de 
gemeenteraadscommissie interne zaken. Het raadslid duidt hierbij op het belang van een bepaalde 
structuur en stelt de gemeente Schoten als voorbeeld. 
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33 Toegevoegd agendapunt - raadslid Piet Berton - ordening en logica van de notulen van 
het schepencollege 
 
“Naar aanleiding van het ontvangen van ondertussen 2 digitale bundels van de notulen van het schepencollege, 
respectievelijk ongeveer 180 blz en 130 blz, stel ik vast dat deze lijvige documentatie weinig tot geen logische 
ordening bevat. Is er een mogelijkheid om enige logica, orde en misschien vooral een inhoudstafel toe te voegen 
zodoende vlot in deze documenten kan opgezocht worden”. 
 
Burgemeester Daniël Vanhessche stelt voor om dit te behandelen in de gemeenteraadscommissie 
interne zaken.  
 
Volgens raadsleden Piet Berton, Werner Coudyzer en Geert Orbie is dit eenvoudig te faciliteren en 
vragen daarom om hier vlug werk van te maken. 
 
 
34 Toegevoegd agendapunt - raadslid Piet Berton met verwijzing naar raadslid Werner 
Coudyzer - kennismakingsronde gemeentelijke instellingen, diensten en 
gemeentepersoneel voor (nieuwe) gemeenteraadsleden en leden van het BCSD 
 
Raadslid Werner Coudyzer duidt op de aanwezigheid van 9 nieuw verkozen raadsleden en stelt voor 
om een geleid bezoek aan alle gemeentelijke instellingen te organiseren. Er wordt ook gevraagd om 
een lijst op te maken van alle personeelsleden met daarbij vermelding van telefoonnummer en 
emailadres. 
 
Burgemeester Daniël Vanhessche kan akkoord gaan met een bezoek aan de gemeentelijke gebouwen. 
Dit moet worden voorbereid en zal besproken worden in de gemeenteraadscommissie interne zaken.  
 
 
35 Toegevoegd agendapunt - raadslid Piet Berton met verwijzing naar raadslid Werner 
Coudyzer - voorstel mail adres voor alle (andere) gemeenteraadsleden 
voornaam.familienaam@jabbeke.be 
 
Burgemeester Daniël Vanhessche kan zich hierin vinden, maar verwijst voor het gebruik hiervan naar 
de deontologische code en het eigendomsrecht van de domeinnaam @jabbeke.be.  
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Reinhart Madoc stelt via buurtbewoners, regionieuws en via parket vast dat er terug een 

opflakkering is van illegalen op de gesloten snelwegparking in Jabbeke. Uit een informeel gesprek 
met de korpschef zou blijken dat er sinds augustus 2018 niet veel veranderd is aan de 
transmigrantenproblematiek. Blijkbaar zou er een personeelstekort zijn bij de politiezone Kouter 
om deze problematiek adequaat aan te pakken. Het raadslid stelt voor om ondersteuning hiervoor 
te vragen aan de hogere overheid.  

 
Burgemeester Daniël Vanhessche uit oprechte twijfel over het feit dat de korpschef dit zou gezegd 
hebben. Het is duidelijk dat na de sluiting van de snelwegparking de situatie in het centrum van de 
gemeente Jabbeke verbeterd is. Er is reeds overleg geweest met diverse instanties, waaronder ook 
een overleg met minister Jambon. De burgemeester erkent dat de gemeente Jabbeke dit probleem 
niet alleen kan oplossen. 

 
 Raadslid Hendrik Bogaert vult aan dat er in elke provincie een parking nodig is voor vrachtwagens. 
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Deze parking zal volledig moeten beveiligd worden (niveau 3). Er is inderdaad een opflakkering, 
maar dit is niet vergelijkbaar met vroeger.  

 
- Raadslid Han Vermaut heeft een melding ingediend over het zebrapad ter hoogte van het 

gemeentehuis in de Dorpsstraat. Het raadslid hekelt het feit dat hij hiervoor geen bevestigingsmail 
ontvangen heeft en ook nog geen antwoord hierop. Daarnaast stelt hij de vragen over de toestand 
en de noodzaak van dit zebrapad.  

 
 De burgemeester legt uit dat dit reeds eerder aangekaart werd door wijlen raadslid Jacques 

Monteyne. Dit zebrapad wordt in de toekomst gemarkeerd door witte kasseisteentjes.  
 
- Raadslid Nadia Hendrickx adviseert om voorzichtig te zijn in de communicatie op de gemeentelijke 

facebookpagina. Er wordt daarbij verwezen naar een bericht over het sneeuwvrij maken van de 
openbare wegen, waarbij er veel reacties vanuit de bevolking werd uitgelokt.  

 
 Raadslid Geert Orbie merkt verder op dat het jaagpad langs kanaal helemaal niet wordt geruimd 

wat uiterst gevaarlijk is voor de fietsers. Het raadslid vraagt wie hierover kan aangeschreven 
worden.  

 
 De burgemeester licht toe dat dit een bevoegdheid is van de dienst Waterwegen en Zeekanaal en 

dus geen gemeentelijke bevoegdheid betreft. 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 17 december 2018 en van de zitting van 2 januari 2019. De 
volgende gemeenteraadszitting wordt gepland op maandag 4 maart 2019. De vergadering wordt 
beëindigd om 22u55. 
 
 
 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         C. Bourgois 
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