
Notulen gemeenteraad 3 februari 2020 

Aanwezig: 
 Voorzitter:  BOURGOIS Chris 

Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, 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, 
STORME Paul, VANDERMEERSCH Carine, 
VANDENBERGHE Wim, VANDENBROUCKE Ilse, 
BERTON Piet, VANDEN BROUCKE Marleen, 
COUDYZER Werner, DEBACKERE Lieselotte 

Algemeen directeur: ACKE Gabriël 
Verontschuldigd: BOGAERT Hendrik, 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 16 
december 2019. 

2 Leefmilieu - intergemeentelijke samenwerking - burgemeestersconvenant 2030 

DEBAT 

Raadslid Reinhart Madoc vraagt naar de procentuele realisatie van de doelstellingen door de gemeente 
Jabbeke. Het raadslid vraagt om tussentijds hierover te willen rapporteren. 

Schepen Claudia Coudeville antwoordt dat men hiermee nog steeds bezig is. De streefdatum is 
voorzien voor eind dit jaar. Er wordt vrij hard gewerkt aan deze doelstelling en er wordt ook hard 
geïnvesteerd. Zo is er de renovatiecoach en de energiescan voor particuliere woningen en wordt er 
door de gemeente geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen.  

BEHANDELING 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op het feit dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in zijn vijfde 
beoordelingsverslag opnieuw heeft bevestigd dat klimaatverandering een realiteit is en dat menselijke 
activiteiten het klimaat blijven beïnvloeden; 

Gelet op het feit dat volgens de bevindingen van het IPCC mitigatie (voorkomen van 
klimaatverandering) en adaptatie (aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering) elkaar 
aanvullende benaderingen zijn ter vermindering van de risico’s van de gevolgen van klimaatverandering 
in verschillende tijdsschalen; 
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Gelet op de beslissing van de Europese Unie op de Europese raad van oktober 2009, waarmee zij zich 
eenzijdig ertoe heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 met 80 tot 95% te 
reduceren te opzichte van 1990;  
 
Gelet op het feit dat de EU in oktober 2014 het klimaat- en energiebeleidskader 2030 aangenomen 
heeft waarin nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40%, ten minste 27% van de verbruikte energie in de EU 
uit hernieuwbare energiebronnen en een energiebesparing van ten minste 27%; in juni 2018 kwamen 
de lidstaten en het EP overeen dat in 2030 32% van de in de EU opgewekte energie duurzaam moet 
zijn; 
 
Gelet op het feit dat in het Akkoord van Parijs op 12 december 2015 (COP 21) werd afgesproken om 
de temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële periode) te houden en een beperking 
tot 1,5°C na te streven; 
 
Gelet op het feit dat in het kader van de Rio+20-Conferentie van de Verenigde Naties een reeks 
duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn overeengekomen die onder meer vereisen dat de 
internationale gemeenschap "de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie 
voor iedereen verzekert" (SDG7), dat "steden en woonplaatsen inclusiever, veiliger, veerkrachtiger en 
duurzamer worden gemaakt" (SDG11) en dat "dringend actie wordt ondernomen om 
klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden" (SDG13); 
 
Overwegende de vaststelling dat ambitieuze doelstellingen op lange termijn de politieke mandaten 
overstijgen; 
 
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan 
realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage 
leveren;  
 
Overwegende dat klimaatverandering reeds een feit is en één van de grootste uitdagingen van onze 
tijd vormt die onmiddellijke actie en samenwerking vereist tussen lokale, regionale en nationale 
overheden over de hele wereld; 
 
Overwegende dat lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan, 
het voortouw wensen te nemen en het voorbeeld kunnen geven;  
 
Overwegende dat de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering meerdere voordelen kan 
opleveren voor het milieu, de samenleving en de economie en nieuwe kansen biedt om duurzame 
lokale ontwikkeling te bevorderen: dit omvat de opbouw van inclusieve, klimaatbestendige, energie-
efficiënte gemeenschappen, de verbetering van de levenskwaliteit, de stimulering van investeringen en 
innovatie, de bevordering van de lokale economie en het scheppen van banen, de versterking van de 
betrokkenheid van en samenwerking tussen belanghebbenden; 
 
Overwegende dat lokale oplossingen voor energie- en klimaatuitdagingen helpen om veilige, duurzame, 
concurrerende en betaalbare energie te bieden aan burgers en zo bij te dragen aan een hogere 
energieonafhankelijkheid en de bescherming van kwetsbare consumenten; 
 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 11 mei 2015 tot het ondertekenen van het 
‘Burgemeestersconvenant voor Lokale duurzame energie’ met doelstellingen tot 2020; 
 
Gelet op de lancering door de Europese Commissie van het ‘Burgemeestersconvenant voor Klimaat 
en Energie’ (Burgemeestersconvenant 2030) met volgende doelstellingen tot 2030: 
- de uitstoot van CO² (en eventueel andere broeikasgassen) op haar grondgebied met ten minste 
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40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen; 

-  haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. 
 
Gelet op het verbintenissendocument (zie bijlage 1) betreffende het Europees initiatief inzake het 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie; 
 
Overwegende dat tal van Europese, Vlaamse en provinciale fondsen zich richten op ondersteuning van 
energie- en klimaatbeleid; overwegende dat de ondertekening van het Burgemeestersconvenant een 
essentiële voorwaarde kan zijn om beroep te kunnen doen op die welbepaalde fondsen; 
 
Overwegende dat WVI door Europa erkend is als territoriaal coördinator van het 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie en ondersteuning biedt aan de ondertekenaars van 
het convenant;  
 
Overwegende dat WVI binnen het Horizon 2020 een goedgekeurd project PentaHelix heeft, met als 
titel “multi stakeholder and governance approach for SECAP development and implementation”, 
waarbinnen een kostenefficiënte en participatieve aanpak (‘PentaHelix-aanpak’) ontwikkeld werd om 
tot een gedragen klimaatplan te komen en voor elk van de gemeenten in het werkingsgebied van WVI 
ingezet zal worden; 
 
Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 januari 2020 
inzake toetreding tot het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie; 
 
Overwegende de nota van WVI van 19 december 2019 over het Burgemeestersconvenant voor 
Klimaat en Energie (Burgemeestersconvenant 2030); 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om als deel van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen, 
bestaande uit Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, 
Zedelgem en Zuienkerke, het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors 
for Climate & Energy) te ondertekenen en neemt kennis van bijhorende engagementen (zie bijlage 1 
‘Verbintenissendocument’). 
 
Artikel 2: 
Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie verbindt de gemeente 
als deel van Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen zich ertoe volgende engagementen na te 
komen: 
- de gezamenlijke uitstoot van CO² (en eventueel van andere broeikasgassen) op het gezamenlijk 

grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-
efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen; 

- haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering; 
- een gezamenlijke emissieberekening (CO²-nulmeting) en een beoordeling van de risico’s van en de 

kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren als uitgangspunten voor het gezamenlijk 
actieplan; 

- het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan binnen twee jaar na formele ondertekening 
van het Burgemeestersconvenant in te dienen; 

- de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen; 
- het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het 

klimaatactieplan; 
- minstens elke twee jaar na indiening van het actieplan te rapporteren over de geboekte vooruitgang, 

met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie. 
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Artikel 3: 
De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het Engelstalige toetredingsformulier van het 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (zie bijlage 2) te ondertekenen als deel van de groep 
van ondertekenaars Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen die zich collectief engageren om de 
doelstellingen te behalen (optie 2). De groep is samengesteld uit Blankenberge, Beernem, Damme, 
Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. 
 
Artikel 4: 
Een afschrift van deze beslissing en van het Engelstalig toetredingsformulier worden ondertekend 
bezorgd aan WVI - Nathalie Garré via n.garre@wvi.be. 
 
 
3 Leefmilieu - Vrije tijd - Evenementen - toepassing herbruikbare bekers - gebruiks- en 
retributiereglement 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op de nieuwe wetgeving van de Vlaamse overheid die vanaf 1 januari 2020 van kracht is: 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 
februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen - art. 5.3.12.1 dat vanaf 1 januari 2020 het serveren van drank in 
recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden is, tenzij de eventorganisator een 
systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt 
ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig 
gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat minstens 95% 
van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 
februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen - art. 5.3.12.2 dat vanaf 1 januari 2020 het voor Vlaamse overheden 
en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden is drank 
te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing 
op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik. 
 
Overwegende dat de gemeente Jabbeke als lokale overheid onder dit besluit valt. 
 
Overwegende dat de grote moeilijkheid bij herbruikbare bekers enerzijds het afwassen en anderzijds 
het drogen/bewaren blijkt te zijn. 
 
Overwegende dat bij navraag bij tal van organisatoren en buurgemeenten de denkpiste wordt gevolgd 
om nog niet direct over te gaan tot aankoop, maar eerst een proefperiode in te gelassen waarbij verder 
kan uitgekeken worden naar optimale systemen voor de toekomst.  
 
Overwegend dat de keuze voor een huurconcept kan worden gestaafd, gelet op het feit dat bij de 
meerderheid van gemeentelijke organisaties beroep kan gedaan worden op glazen recipiënten (die 
uiteraard ook herbruikbaar zijn).  
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Overwegende dat de gemeentelijke organisaties waarbij wel moet overgegaan worden tot 
herbruikbare recipiënten eigenlijk te herleiden zijn tot een beperkt aantal events, (Nacht van Jabbeke, 
FoodtruckFestival, Das Boum,  Zwien O’Clock,...). 
 
Overwegende dat hiervoor verhuurfirma's gecontacteerd kunnen worden met bijkomend voordeel dat 
er op die manier voor verschillende doeleinden kan gehuurd worden (frisdranken, bieren, cocktail, 
wijn,..). 
 
Overwegende dat de gemeente een gebruikersovereenkomst opmaakt voor gebruik van zijn zalen en 
een bepaald profiel (o.a. fuiven) verplichtingen oplegt inzake veiligheid en aldus het gebruik van 
herbruikbare bekers kan verplichten, kan in deze optiek beslist worden om voor het werkingsjaar 2020 
éénmalig deze huurkost gemeentelijk te dragen voor de betreffende events tot er een betere oplossing 
bestaat en kan worden overgegaan tot aankoop. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het voorstel om gemeentelijk herbruikbare bekers te 
huren voor de betreffende events en gemeentelijk tussen te komen in de huur voor de events waarbij 
een gebruik van herbruikbare recipiënten in het gemeentelijk centrum wordt opgelegd.  
 
Artikel 2: 
Na prijsvraag is gebleken dat de firma (…) de beste voorwaarden biedt: voor 5000 bekers, levering en 
ophaling 695 euro (incl. BTW) per event. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad verleent aldus goedkeuring voor de huur van herbruikbare bekers voor het 
werkingsjaar 2020 met evaluatie en terugkoppeling in 2021. 
 
 
4 Patrimonium - renovatie SPC Varsenare - ontwerp - lot ruwbouw en afwerking 
 
DEBAT 
 
Raadslid Reinhart Madoc wenst zich te onthouden bij deze stemming. Het blijkt dat er nog geen 
concrete plannen en ramingen zijn voor het onderdeel her aanleg van de parking en de 
omgevingsaanleg. Daarbij hoort ook een mobiliteitsstudie. In het verleden werden al projecten ter 
goedkeuring voorgelegd waarna de kosten voor de omgevingsaanleg zwaar opliepen. 
 
Ook raadslid Geert Orbie verwijst naar de voorheen door hem gemaakte opmerkingen over een 
‘salamipolitiek’ bij gemeentelijke projecten. Het raadslid pleit er voor om in de toekomst de dossiers 
te bundelen vooraleer kan overgegaan worden tot een beslissing. 
 
De burgemeester verduidelijkt dat hier nu de renovatie van het gebouw voorligt en niet de renovatie 
van de parking. Het cijfermateriaal is op voorhand aangeleverd aan de gemeenteraadsleden. Indien 
moet gewacht worden op het dossier van de omgevingsaanleg dan loopt het project langdurige 
vertraging op. 
 
BEHANDELING 
 
De gemeenteraad 
 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
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bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen. 
 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 
 
De gemeenteraad heeft eerder, op 6 november 2017, goedkeuring verleend aan de voorstellen voor 
de voorstudie van de renovatie van het inkomgedeelte van het sport- en cultuurcentrum in Varsenare 
en voor de heraanleg en uitbreiding van de parking bij het centrum. 
 
De omgevingsvergunningaanvraag voor het renoveren en uitbreiden van het gemeentelijk sport- en 
cultuurcentrum (SPC) werd ingediend op 7 augustus 2018. De omgevingsvergunning werd op 22 
oktober 2018 verleend door het schepencollege. 
 
Het betreft de renovatie en uitbreiding  van het gemeentelijk sport- en cultuurcentrum  te Varsenare, 
Hof van Straeten 2, 8490 Jabbeke. 
Het huidig sport- en cultuurcentrum bestaat uit sportterreinen en sportzalen voor diverse sporten 
met sanitaire voorzieningen, een bibliotheek, een cafetaria en polyvalente zalen voor culturele en 
vrijetijdsactiviteiten. 
Het complex wordt uitgebreid met een nieuwe polyvalente ruimte, waarvan o.a. gebruik kan gemaakt 
worden voor overdekte petanquebanen en een nieuwe centrale toegang tot het complex. 
Als gevolg van deze toevoeging wordt de cafetaria, het bijhorend sanitair en de bibliotheek herschikt 
binnen de oppervlakte van het bestaande volume. 
De uitbreiding is voorzien in de huidige buitenruimte tussen de oorspronkelijke delen van het complex 
en het volume van de meer recent gebouwde polyvalente zalen van de bestaande bebouwing. 
Op de verdieping en tussen de hogere volumes van de bestaande sportzalen, wordt een bijkomende 
technische ruimte gerealiseerd in functie van de vernieuwing van de technieken, vanuit het oogpunt 
van rationeel energiebeheer.  
 
In het kader van deze opdracht “Renovatie Sport en Cultuurcentrum Varsenare” werd aldus een bestek 
voor het lot Ruwbouw en afwerking  met nr. I/SEC/2018/443701 opgesteld door (…). 
 
Volgende documenten worden neergelegd: 
- Ontwerp 
- Administratief en technisch bestek 
- Plannen 
 
De raming van de kosten van de werken 2.727.704,98 euro. 
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de kredieten van het meerjarenplan onder prioritaire 
actie 15 – renovatie SPC Varsenare.  
 
Gaat over tot de stemming over dit agendapunt: 
Voor: Frank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Hilde 

Despiegelaere, Annemieke Dhaese, Nadia Hendrickx, Lieselotte Debackere, Peter-
Jan Hallemeersch, Piet Berton, Geert Orbie, Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke, 
Werner Coudyzer, Ilse Vandenbroucke, Wim Vandenberghe, Carine 
Vandermeersch, Claudia Coudeville, Daniël Vanhessche, Chris Bourgois 

Onthouden: Reinhart Madoc 
 
BESLUIT. 
 
Artikel 1: 
Het bestek met nr. I/SEC/2018/443701 en de raming voor de opdracht “Renovatie Sport en 
Cultuurcentrum Varsenare”, opgesteld door Secretarie worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 
bedraagt 2.727.704,98 euro. 
 
Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3: 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de kredieten van het meerjarenplan onder prioritaire 
actie 15 – renovatie SPC Varsenare.  
 
 
5 Patrimonium - renovatie SPC Varsenare - ontwerp - lot technieken 
 
DEBAT 
 
Raadslid Geert Orbie merkt op dat als men de raming van het vorige agendapunt optelt bij deze raming, 
dit toch een bedrag van 4,5 miljoen beloopt. Er wordt verwezen naar een arbitraire aanstelling van de 
architecten en de studiebureaus en het ereloon daarbij dat kan oplopen tot 10% van de kosten. Het 
raadslid vraagt om in de toekomst de aanstelling van architecten en bureaus meer te objectiveren. 
 
BEHANDELING 
 
De gemeenteraad 
 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen. 
 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 
 
De gemeenteraad heeft eerder, op 6 november 2017, goedkeuring verleend aan de voorstellen voor 
de voorstudie van de renovatie van het inkomgedeelte van het sport- en cultuurcentrum in Varsenare 
en voor de heraanleg en uitbreiding van de parking bij het centrum. 
 
De omgevingsvergunningaanvraag voor  het renoveren en uitbreiden van het gemeentelijk sport- en 
cultuurcentrum (SPC) werd ingediend op 7 augustus 2018. De omgevingsvergunning werd op 22 
oktober 2018 verleend door het schepencollege. 
 
In het kader van deze opdracht “Renovatie Sport en Cultuurcentrum Varsenare” werd aldus een bestek 
voor  de loten  elektriciteit – HVAC en Sanitair  opgesteld door (…) 
 
Volgende documenten worden neergelegd: 
- Ontwerp 
- Administratief en technisch bestek 
- Plannen 
 
De raming van de kosten beloopt als volgt: 
- Sanitair: 217.008 euro 
- HVAC: 857.708 euro 
- Elektriciteit: 430.411 euro 
 
Totaal: 1.505.127 euro – incl. BTW: 1.821.203,67 euro 
 
Voor het energieconcept werd initieel gedacht aan gasabsorptiewarmtepompen, maar wordt 
uiteindelijk voorgesteld om te werken met een geothermische oplossing in combinatie van 
fotovoltaïsche cellen, vanuit een betrachting om zoveel als mogelijk CO²-neutraal te zijn en niet langer 
afhankelijk van energie op basis van verbranding. Deze oplossing betekent evenwel in belangrijke mate 
een hogere ramingsprijs voor het onderdeel HVAC. 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te  voor uitvoering van deze percelen te gunnen bij wijze van de 
openbare procedure. 
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de kredieten van het meerjarenplan onder prioritaire 
actie 15 – renovatie SPC Varsenare. 
 
Gaat over tot de stemming over dit agendapunt: 
Voor: Frank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Hilde 

Despiegelaere, Annemieke Dhaese, Nadia Hendrickx, Lieselotte Debackere, Peter-
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Jan Hallemeersch, Piet Berton, Geert Orbie, Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke, 
Werner Coudyzer, Ilse Vandenbroucke, Wim Vandenberghe, Carine 
Vandermeersch, Claudia Coudeville, Daniël Vanhessche, Chris Bourgois 

Onthouden: Reinhart Madoc 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek met nr. I/SEC/2018/443701 en de raming voor de opdracht “Renovatie Sport en 
Cultuurcentrum Varsenare”, opgesteld door Secretarie worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 
bedraagt 1.821.203,67 euro. 
 
Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3: 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de kredieten van het meerjarenplan onder prioritaire 
actie 15 – renovatie SPC Varsenare.  
 
 
6 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - pasfoto aanvraag van een reispas, 
identiteitskaart, rijbewijs 
 
“Voor de aanvraag van een reispas, identiteitskaart of rijbewijs wordt van de burger verwacht dat hij of zij een 
pasfoto laat maken. Die foto wordt door Dienst Burgerzaken in gescand, waarna de aanvrager de foto 
terugkrijgt. 
 
Daar ik vaststel dat in de beleidsnota het streefdoel om de komende jaren de dienstverlening digitaal te 
versterken om de toegankelijkheid, snelheid en gebruiksvriendelijkheid te vergroten ben ik alvast overtuigd dat 
het rechtstreeks nemen van een digitale foto aan het loket een meerwaarde zou zijn voor de burger. Al was 
het maar dat er geen discussie meer zou zijn over afmetingen en wettelijke voorwaarden van de foto. Burgers 
zonder resultaat wegsturen aan het loket moet ten alle kosten vermijden worden. 
 
Volgende vragen: 
•  Is het gemeentelijke informaticasysteem op dit moment aangepast om het inscannen te vervangen door een 

ter plaatse genomen foto aan het loket. 
•  Zo, niet stel ik dan ook voor de nodige contacten te leggen met Binnenlandse Zaken om te bekijken op 

welk termijn dit systeem kan worden geïnstalleerd.” 
 
Schepen Frank Casteleyn verduidelijkt dat er thans in de gemeente Jabbeke 3 beroepsfotografen actief 
zijn. Het is niet de taak van het lokaal bestuur om op dat vlak enige concurrentie aan te gaan met het 
particulier initiatief.  
 
In zijn repliek verwijst het raadslid naar de talrijke gevallen bij de dienst bevolking waar de 
meegebrachte pasfoto’s niet voldoen en waar men dan opnieuw een pasfoto moet laten nemen. 
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7 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - dementie - Jabbeke 
 
"In 2010 stelde toenmalig minister Vandeurzen het eerste Vlaamse dementieplan op waarin de krachtlijnen 
voor een dementievriendelijke maatschappij en zorg werden uitgezet. Na een evaluatie werd in 2016 een 
nieuw dementieplan voorgesteld, het Geactualiseerd Dementieplan Vlaanderen 2016-2019. 
 
Het nieuwe plan bouwt verder op het eerste, maar telt acht extra doelstellingen die voornamelijk focussen op 
de autonomie van de dementerende en diens mantelzorger, op het voorzien van zorg op maat, en sensibilisering 
over de ziekte en het belang van een gezonde levensstijl om de kans op dementie te verlagen. 
 
Vragen: 
•  Welke maatregelen werden genomen vanuit de gemeente Jabbeke om de acht doelstellingen uit het 

geactualiseerde dementieplan uit te werken? 
•  Graag de evaluatie van deze maatregelen? 
•  Welke zijn de stappen die de bevoegde schepen zal of heeft ondernomen om pijnpunten bij de aantreding 

van dit bestuur weg te werken naar aanleiding van een door ieder van ons gekend voorval die wij als 
gemeente hebben moeten ervaren? 

•  Wat is het dementieplan van dit bestuur voor de komende legislatuur daar ik geen specifieke acties in het 
beleidsplan terugvindt?" 

 
Schepen Paul Storme vindt dit een terecht debat. Op vandaag zijn er 122000 dementerenden waarvan 
ongeveer 70% thuis verzorgd worden. Tegen 2060 gaat het aantal patiënten verdubbelen. Er is 
inderdaad een omzendbrief verstuurd met 8 doelstellingen. De gemeente heeft een aantal van deze 
doelstellingen reeds gerealiseerd. De andere doelstellingen zijn nog een werkpunt. 

Doelstelling nr. 8 – de mensen van de sociale dienst, van de poetsdienst en van de minder 
mobielencentrale hebben inderdaad vorming over dementie gevolgd 
Doelstelling nr. 7 – is niet relevant voor het lokaal bestuur 
Doelstelling nr. 6 – is meer gericht naar de woonzorgcentra 
Doelstelling nr. 5 – zorg op maat – dit gaat specifiek over woonzorgcentra 
Doelstelling nr. 4 – versterken autonomie – een belangrijk item is de signaalfunctie. Het is de 
huisarts die de taak heeft signalen te geven naar bepaalde diensten wanneer dementie 
gediagnosticeerd wordt. Er moet gekeken worden wat een OCMW kan doen in een dergelijke 
situatie.  
Doelstelling nr. 3 – bevorderen van de gezonde levensstijl – met LOGO Brugge is er een 
overeenkomst om met die doelgroepen binnen de gemeente te werken 
Doelstelling nr. 2 – tot op vandaag werd aan deze doelstelling nog niet veel gewerkt. Dit is een todo 
voor deze legislatuur. Dit zal ook meegenomen worden naar de zorgraad van de Eerstelijnzone 
WE40. 
Doelstelling 1 – er zal gevraagd worden om de websites over dementie te linken aan de 
gemeentelijke website. 

 
Raadslid Geert Orbie verwijst naar de recente studie over de kosten voor de woonzorgcentra. De 
woonzorgcentra zijn meestal duur maar de prijs is niet altijd bepalend. Woonzorgcentra worden vaak 
commercieel aangestuurd. Wanneer het een OCMW-woonzorgcentrum betreft, lijkt er een betere 
omkadering en opvolging van de dementieproblematiek.  
 
Schepen Paul Storme verzekert dat woonzorgcentrum Avondrust wel kwalitatief is voor de opvolging 
van dementerende bewoners.  
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8 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - Mooimakers - Week van de 
Handhaving 2019 
 
"Zwerfvuil en sluikstorten kost de gemeente Jabbeke naar op opruiming toe geld dat beter nuttig besteed kan 
worden. 
Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil 
of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en 
sluikstorten terechtkomt, is bovendien verloren voor recyclage. Ten slotte storen ook burgers zich er heel erg 
aan en het frustreert diegenen die het goed doen. 
 
In dat kader vond van 30 september tot 6 oktober 2019 voor de derde keer de Week van de Handhaving 
plaats. Met dit initiatief wil Mooimakers, een initiatief van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM), Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), overtreders een halt toeroepen 
en aan het grote publiek het signaal geven dat er wel degelijk wordt opgetreden bij het achterlaten van zwerfvuil 
en het sluikstorten. 
 
In die bewuste week drijven in heel Vlaanderen handhavers dan ook samen het toezicht en de controles op. 
Door geen afval op de grond te gooien, vermijden Vlamingen namelijk een boete en dus ook een 
schaamtegevoel. Iedereen met een handhavende bevoegdheid over zwerfvuil en/of sluikstorten kan deelnemen 
aan deze week. Onder meer politiemensen, GAS-vaststellers, lokale of gewestelijke toezichthouders, bijzondere 
veldwachters en inspecteurs van De Lijn zetten zich in. De acties gaan van het positief versterken van gewenst 
gedrag tot het beboeten van de overtreders. 
Mooimakers ondersteunt de Week van de Handhaving met een communicatiecampagne, een draaiboek 
handhaving, een nieuwsbrief met praktische info voor deelname en praktijkvoorbeelden, een 
rapporteringsmodule en persaandacht voor de actieweek en voor de resultaten nadien. 
 
Vragen: 
•  Geeft de gemeente Jabbeke via acties deelgenomen aan de Handhavingsweek? 
•  Zo niet, welke is de reden om het niet deelnemen aan dergelijke acties gesteund door de OVAM, Fost Plus 

en VVSG terwijl dit bestuur in zijn verkiezingsbeloften en in het bijzonder de voegde schepen in zowel haar 
beleidsplan en het burgemeesterconvenant die werd ondertekend de mond vol heeft de strijd aan te gaan 
tegen zwerfvuil in de gemeente Jabbeke en op te komen voor het milieu? 

•  Zal de bevoegde schepen alsnog in de toekomst deelnemen aan dergelijke actie Mooimakers gesteund door 
erkende organisaties zijnde OVAM, Fost Plus En VVSG?" 

 
Schepen Claudia Coudeville verwijst naar de deelname door de gemeente aan de ‘World Wide Clean 
Up Day’. Vorig jaar werden ook de eigen mooimakers uitgenodigd naar deze dag. Toen werd het gebied 
rond het Vrijetijdscentrum opgeruimd. Deze deelname is ook besproken in de milieuraad. De schepen 
wil voorstellen om ook deel te nemen aan de handhavingsweek. De voorwaarde is echter dat er 
voldoende mensen zullen kunnen deelnemen aan deze actie. 
 
Het raadslid verwijst naar zijn vraag voor het bekomen van de gegevens over het sluikstorten. Deze 
werden nooit aangeleverd. Er wordt ook verwezen naar de subsidiëring voor het maaien en het 
opruimen van wegbermen, waarbij soms dubbel betaald wordt voor hetzelfde werk. 
 
Door schepen Coudeville wordt geantwoord dat er met betrekking tot sluikstorten, omwille van de 
beperkte omvang, weinig gegevens worden bijgehouden. Er wordt wel degelijk een plan opgemaakt 
door de dienst met betrekking tot de vrijwilligerssamenwerking voor het onderhoud van bermen. 
 
Raadslid Geert Orbie vindt de werking met vrijwilligers fantastisch. Nochtans worden eigen 
personeelsleden ook veelvuldig ingezet voor het opruimen van zwerfvuil. Dit is financieel een zeer 
zware dobber. Er zou eigenlijk moeten gemeten worden wat die mensen doen en of er beterschap is. 
Dit is nu dweilen met de kraan open. 
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Raadslid Werner Coudyzer vraagt zich af waarom er zo weinig GAS-boetes uitgeschreven worden. Er 
is een actie bezig om de GAS-boetes toe te vertrouwen aan de politie. 
 
Door de burgemeester wordt uitgelegd dat er een studie bezig is om te zien wat de beste manier is 
om dit aan te pakken. 
 
 
9 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - nieuwbouw voetbalstadion Brugge 
(Sint-Andries) - uitwijken naar randparkings Jabbeke 
 
"Naar aanleiding van het nieuws die door de diverse mediakanalen werd verkondigd op 12 januari 2020 waarin 
de Burgemeester van de stad Brugge Dirk Defauw en voetbal Club Brugge eigenaar Bart Verhaeghe uitpakten 
met de komst van een nieuw stadion die plaats zal bieden aan 40.000 bezoekers. 
 
Verwijzend naar het milieueffectenrapport van dergelijk project waarbij moet worden rekening gehouden of bij 
dit niet leidt of zal leiden tot onaanvaardbare verkeershinder maakte de burgemeester Dirk Defauw zich sterk 
met het argument van een perimeter rond het stadion voor de omwonenden en er randparkings zouden worden 
voorzien onder meer te Jabbeke van waaruit duizenden bezoekers met het gebruik van shuttlebussen naar het 
stadion kunnen worden gebracht. 
 
Verwijzend naar de nu al en in de toekomst nefaste gevolgen naar mobiliteit toe door de toenemende wildgroei 
aan appartementen en verkavelingen waarmee onze gemeente kampt in het bijzonder Varsenare en recent 
ook te Jabbeke lijkt het toch niet aangewezen om deze nog maar eens extra te belasten met toenemende 
verkeersdrukte veroorzaakt door shuttlebussen. 
 
Hierbij had ik graag antwoord op volgende vragen op de uitspraken: 
• Hebben er daaromtrent gesprekken plaatsgevonden tussen het stadsbestuur Brugge en het 

gemeentebestuur Jabbeke? 
• Zijn er vanuit het gemeentebestuur en het stadsbestuur Brugge daaromtrent afspraken gemaakt? Zo ja, 

dewelke? 
• Hebben er daaromtrent gesprekken plaatsgevonden tussen het stadsbestuur Brugge en één of meerdere 

Cd&v – gemeenteraadsleden? 
• Zal het gemeentebestuur daaromtrent tegemoetkomen aan de vraag van het stadsbestuur Brugge?" 
 
Burgemeester Daniël Vanhessche verduidelijkt dat ook hij de communicatie via de radio vernomen 
heeft. Er werd hieromtrent nog geen enkel officieel bericht ontvangen en er werd geen communicatie 
gevoerd.  
 
Raadslid Werner Coudyzer laat het vermoeden dat er toch reeds gesprekken geweest zijn tussen stad 
Brugge en gemeente Jabbeke.  
 
Schepen Geert Deprée wijst er op dat dit enkel  gesprekken geweest zijn over de mobiliteits-knip van 
de Doornstraat en over de proefopstelling daarbij. 
 
Raadslid Peter-Jan Hallemeersch vraagt om de gemeenteraad in ieder geval op de hoogte te houden 
van de stand van het dossier. 
 
 
10 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - vervanging van bladblazers met 
tweetaktmotoraandrijving voor elektrische (batterij) bij de gemeentelijke groendienst 
Jabbeke 
 
"Door de gemeentediensten Jabbeke wordt tot op vandaag voor het onderhoud van het openbaar domein, 
plantsoenen en op straat gebruik gemaakt van bladblazers aangedreven door een tweetaktmotor. 
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Gelet dat deze bladblazers met een verbrandingsmotor uitgewezen vervuilender te zijn dan auto’s. 
Gelet dat deze bladblazers met een tweetaktmotor (die op benzine) produceren tussen de 75 en de 100 
decibel. 
Gelet op het regeerakkoord en de eind vorig jaar besproken beleidsnota van minister Zuhal Demir wil men 
inderdaad af van de bladblazers en grasmaaiers op 2-takt voor het onderhoud van openbaar groen. Een 
concrete beslissing is er nog niet. 
 
Het belet de gemeente Jabbeke uiteraard niet om nu al maatregelen te nemen. 
 
Hierbij vraag ik dan ook bij stemming om een algeheel verbod in te voeren op het gebruik van bladblazers met 
een tweetaktmotor door de groendienst en deze te vervangen door elektrische (batterij)bladblazers." 
 
Schepen Jan Pollet antwoordt met verwijzing naar de beperkte toepassing op vandaag van de 
vervuilende tweetaktmotoren. Vrij algemeen worden viertaktmotoren toegepast en wordt dan gebruik 
gemaakt van een bijzondere benzine die minder schadelijke stoffen bevat. Er wordt een proef gedaan 
met batterijen en het voornemen bestaat om stapsgewijs over te stappen op elektrische toestellen. 
 
Raadslid Peter-Jan Hallemeersch vindt dit een goed voorstel. Voor bladblazers is er een uitstekend 
alternatief en dit is een hark. 
 
Raadslid Geert Orbie laat de overweging dat het misschien de beste oplossing is om zoveel mogelijk 
de bladeren te laten liggen. Minister Demir is in overleg met VVSG omtrent deze problematiek. Er 
wordt gezocht naar een aantal voorbeeldgemeenten en misschien moet overwogen worden om hierop 
in te stappen. 
 
 
11 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - financiële bijdrage Vlaamse 
regering - afschaffing betonstop - gemeente Jabbeke 
 
"Er verdwijnen elke dag 12 voetbalvelden aan open ruimte in Vlaanderen. Gemiddeld nemen we een derde van 
alle ruimte in voor wonen, werk, ontspanning en transport. Daarmee zijn we wereldwijd de koploper. 
 
De claim aan die verneveling voor de gemeente Jabbeke op de open ruimte is dan ook bijzonder groot. Toch 
blijven de betonmolens draaien. In onze gemeente verdwijnen jaarlijks 11 voetbalvelden aan open ruimte, en 
dat al tien jaar lang. Dat is meer dan in gelijkaardige plattelandsgemeenten. 
 
Voor nieuwbouw reikte het gemeentebestuur voorbije decennium van Jabbeke jaarlijks gemiddeld 69 
bouwvergunningen uit voor nieuwbouwprojecten. 
 
In 74 procent van de gevallen was dat voor de bouw van nieuwe eengezinswoningen. Flatgebouwen 
vertegenwoordigden 5 procent van de bouwvergunningen – de resterende 21 procent ging naar niet-residentiële 
nieuwbouw. 
 
124 hectare kan hier nog worden volgebouwd. Bouwen in afgelegen verkavelingen of linten is niet meer 
aangewezen. Wie zich daar settelt, woont te ver van openbaar vervoer of van een kern waar basisvoorzieningen 
zijn zoals een bakker, dokter, basisschool, kruidenier of supermarkt. De klimaatuitdaging maakt een 
mobiliteitsshift onvermijdelijk. Wie te ver woont van openbaar vervoer of voorzieningen, dreigt zich vast te 
zetten. 
 
Om de schaarse open ruimte te vrijwaren en te verhinderen dat Vlaanderen helemaal dichtslibt, moeten we 
compacter gaan leven. De Jabbekenaars zijn nog niet op de goede weg. Ze hebben de voorbije tien jaar meer 
ruimte ingenomen voor wonen, werk en ontspanning. Op een bebouwde hectare wonen in deze West-Vlaamse 
gemeente nu 16 personen. 
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De Vlaamse regering-Jambon stapt af van de betonstop, maar wil gemeenten wel stimuleren meer open ruimte 
te creëren. De komende jaren krijgt Jabbeke daarvoor een duwtje in de rug van 435.237 euro. Het 
gemeentebestuur mag zelf beslissen hoe het dat geld besteedt. Dat is zo afgesproken in het nieuwe Vlaamse 
regeerakkoord. 
 
Mijn vraag is dan ook de volgende: 
Met welke maatregelen zal dit bestuur in het bijzonder de bevoegde schepen deze 435.237 euro investeren 
om meer open ruimte te creëren te Jabbeke?" 
 
Door schepen Frank Casteleyn wordt geantwoord dat de nieuwe dotatie nu al gebruikt wordt voor 
onder andere het plein in Snellegem, het inbreidingsproject, straks bij de omgevingsaanleg aan SPC 
Varsenare en in Varsenare-Noord, …. Dat bedrag werd voorzien in de algemene werkingssubsidies en 
is opgenomen in het meerjarenplan. 
 
Raadslid Marleen Vanden Broucke oppert de mogelijkheid om zelf grond op te kopen en om aldus 
open ruimte te creëren.  
 
Raadslid Geert Orbie laat de overweging dat in sommige gemeenten in overleg met de wijk projecten 
worden voorgesteld. Dat kan de samenhorigheid in de wijk bevorderen. Het was de bedoeling van de 
Vlaamse overheid om niet te richtinggevend op te treden.  
 
Raadslid Werner Coudyzer betreurt in dit verband de recente beslissing om BPA’s ouder dan 15 jaar 
niet te herzien.  
 
Schepen Frank Casteleyn en burgemeester Daniël Vanhessche benadrukken dat het verval van deze 
BPA’s, naar het idee van de bouwmeester, precies bedoeld is om compacter te gaan wonen waarbij de 
beschikbare ruimte geoptimaliseerd wordt, wat aanleiding kan zijn voor minder open ruimte in die 
buurten. 
 
 
12 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - subsidiereglement op het 
aanmoedigen van beveiliging van woningen tegen inbraak voor de periode 2020-2025 
 
“Rekening houdend met het feit dat de gemeente Jabbeke, door zijn ligging aan de op- en afritten van de 
autosnelweg, inbraakgevoelig blijft. 
 
Rekening houdend met het feit dat de gemeente Jabbeke met regelmaat van de klok wordt geteisterd door 
woninginbraken. 
 
Verwijzend naar het krantenartikel van de Standaard op 26 februari 2008, waarin de toenmalige Burgemeester 
Hendrik Bogaert verklaarde werk te zullen maken van o.a. het toekennen van subsidies ter ondersteuning van 
inbraakpreventie. 
 
De Vlaams Belang fractie is dan ook van oordeel dat naast de preventieve en repressieve maatregelen, zoals 
ANPR-camera’s aan de invalswegen, het is aangewezen de inwoners te motiveren tot het uitvoeren van de 
nodige beveiliging van hun woning en dit door het verstrekken van een gemeentelijke toelage, voor de periode 
2020-2025, op de kostprijs van de door de preventiedienst van de Politiezone Kouter noodzakelijk bevonden 
beveiligingsinvesteringen. 
 
Voorstel ter stemming: 
 
Enig artikel 
De Gemeenteraad stelt het toelagereglement op het aanmoedigen van beveiliging van woningen tegen inbraak 
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voor de periode 2020-2025 als volgt vast: 
 
Subsidiereglement op het aanmoedigen van beveiliging van woningen tegen inbraak 
 
Artikel 1: 
Er wordt voor een termijn van zes jaar, ingaand op 03 februari 2020 en eindigend op 31 december 2025, een 
gemeentelijke toelage voor de installatie van mechanische maatregelen met als doel een betere beveiliging van 
de particuliere woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente vastgesteld. 
Maatregelen ter beveiliging van garages en/of bijgebouwen, worden enkel mee in aanmerking genomen voor 
een premie indien de garage en/of het bijgebouw is aangebouwd en er een directe toegangsdeur is tussen de 
garage/het bijgebouw en de woning. 
 
Artikel 2: 
De toelage bedraagt 25% van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum van 300 euro per woning. 
Een toelage kan niet bekomen worden zonder een voorafgaand diefstalpreventieadvies uitgevoerd door de 
diefstalpreventieadviseur erkend door de FOD Binnenlandse Zaken en aangeduid door de bevoegde dienst van 
de politiezone Kouter. 
 
Artikel 3: 
Met particuliere woningen wordt in dit reglement een huis of een appartement gelegen op het grondgebied van 
de gemeente bedoeld voor private huisvesting en waar geen handelsactiviteiten worden uitgeoefend. 
Voor een pand waarin zowel een particuliere woning als een beroepslokaal zijn gevestigd, kan slechts een 
toelage worden aangevraagd als de tussendeur tussen het woongedeelte en het beroepslokaal wordt beveiligd 
volgens de voorwaarden van de diefstalpreventieadviseur. 
De woning moet op de dag van de aanvraag minstens vijf jaar oud zijn volgens de kadastrale gegevens. 
Er kan slechts één toelage per woning en per tien jaar worden toegekend uitgezonderd als de woning verandert 
van eigenaar. 
 
Artikel 4: 
De toelage wordt toegekend en uitbetaald aan de aanvrager. 
De aanvrager is een natuurlijk persoon die: 
- ofwel de huurder van de woning is en die er zijn domicilie heeft 
- ofwel de eigenaar van de woning is 
De aanvrager kan geen onderneming, vzw of feitelijke vereniging zijn. 
 
Artikel 5: 
De aanvrager vraagt vooraf een gratis en vrijblijvend diefstalpreventieadvies aan bij het gemeentebestuur of 
aan de PZ Kouter Permekelaan 8 te 8490 Jabbeke. 
 
Zonder diefstalpreventieadvies kan geen toelage bekomen worden. 
 
Er kan een aanvraagformulier bekomen worden bij het gemeentebestuur en er is een online-aanvraagformulier 
beschikbaar op de website van de gemeente en van de PZ Kouter. 
Het aanvraagformulier wordt ingediend bij de bevoegde dienst veiligheid van de PZ Kouter, Permekelaan 8 te 
8490 Jabbeke. 
 
De bevoegde dienst stelt na het ontvangen van een aanvraagformulier een diefstalpreventieadviseur aan voor 
het opmaken van een diefstalpreventieadvies. 
 
De diefstalpreventieadviseur maakt een afspraak met de aanvrager voor een screening van de woning naar 
veiligheid toe. 
 
De diefstalpreventieadviseur geeft beveiligingsadvies over de te nemen maatregelen om in aanmerking te 
komen voor een toelage. Dit houdt in dat alle gevelopeningen (deuren, ramen, keldergaten, lichtkoepels, 
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garagepoorten,) die directe toegang verschaffen tot de woning moeten worden beveiligd zoals voorgesteld door 
de diefstalpreventieadviseur. 
 
De toelage wordt niet toegekend voor de aankoop en/of installatie van elektronische alarmsystemen en/of 
camerabewaking. 
 
Bepaalde andere elektronische beveiligingssystemen ter beveiliging van gevelopeningen zoals elektrische sloten, 
toegangscontrolesystemen en motorisatie van garagepoorten kunnen wel in aanmerking komen. 
 
Van het advies wordt er een exemplaar bezorgd aan de aanvrager en de bevoegde dienst. 
 
De aanvrager krijgt twee jaar de tijd na het bezoek van de diefstalpreventieadviseur om de aanbevolen 
beveiligingswerken uit te voeren. Van zodra de werken zijn uitgevoerd en de aanvrager over de nodige 
facturen/aankoopbewijzen beschikt om de gemaakte kosten te bewijzen, neemt de aanvrager contact op met 
de diefstalpreventieadviseur of de bevoegde dienst veiligheid voor een controlebezoek. 
 
Na het controlebezoek van de diefstalpreventieadviseur maakt hij een verslag op aan de directeur Veiligheid 
van de uitgevoerde maatregelen die in aanmerking komen voor een premie. 
 
De bevoegde dienst maakt de toelageaanvraag en het verslag van de uitgevoerde maatregelen over aan het 
gemeentebestuur samen met de nodige facturen of aankoopbewijzen. 
 
Er wordt enkel een toelage uitgekeerd op basis van facturen die vallen binnen een termijn van 2 jaar na het 
bekomen van het schriftelijk diefstalpreventieverslag. 
 
De facturen mogen op het ogenblik van de aanvraag tot terugbetaling maximum 6 maanden oud zijn. De 
kostprijs van de beveiligingsmaatregelen moeten duidelijk blijken uit een gedetailleerde factuur.” 
 
Schepen Claudia Coudeville verwijst naar de vroegere gemeentelijke premie die afgeschaft werd omdat 
er weinig interesse was en er eigenlijk ook een oneigenlijk gebruik was. Er wordt nagedacht over een 
nieuw subsidiesysteem. Het nu te vroeg om hieromtrent al een beslissing te nemen.  
 
Raadslid Geert Orbie verwijst naar het budgettaire aspect dat hoog kan oplopen en voorlopig niet 
voorzien is in het budget. 
 
Ook de burgemeester kaart het oneigenlijk gebruik in het verleden aan wat de aanleiding was voor de 
afschaffing van de premie.  
 
Raadslid Reinhart Madoc verwijst naar het reglement van de gemeente Oostkamp. In die gemeente is 
de inbraakgevoeligheid gedaald. De inbraken in Jabbeke zijn in stijgende lijn. 
 
De burgemeester vindt het aller belangrijkste om mensen te informeren. Er zijn in de politiezone 
opleidingen en sensibiliseringen. De inbraken in Jabbeke zijn niet zo spectaculair gestegen. Vorig jaar 
werd een belangrijke inspanning geleverd waarbij camera’s met nummerplaatherkenning werden 
geïnstalleerd. 
 
 
13 Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx - kinderopvang in Jabbeke 
 
“Hier in Jabbeke besliste in december vorig jaar een onthaalouder verbonden aan het OCMW om de handdoek 
in de ring te gooien. Dit was absoluut slecht nieuws voor de ouders van wie hun kindje daar opvang vond en 
voor ouders die daar een opvang gepland hadden. Bij verschillende ouders was er zelfs sprake van paniek.  
Het klopt dat we in Jabbeke het jaar zijn gestart met de opening van de nieuwe groepsopvang De Zwaantjes, 
maar de plaatsen in de nieuwe groepsopvang werden bijna volledig ingevuld door kindjes uit de vorige 
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groepsopvang zodat er geen plaatsen bijkwamen. Als dan een onthaalouder de handdoek in de ring gooit blijkt 
al heel snel hoe nijpend het tekort aan plaatsen in de kinderopvang in Jabbeke is. Dat dit tekort ook bekend is 
bij onze diensten blijkt ook uit de communicatie tussen de diensten en de getroffen ouders.  
 
Ik ben heel blij dat er ondertussen voor de meeste ouders, een al dan niet tijdelijke, oplossing is gevonden, de 
meesten hebben zelf een oplossing kunnen vinden, doch 1 mama werd nooit opgebeld met een oplossing, nog 
een ander kreeg geen mail ….;  
 
Er zijn slechts een paar ouders die zijn ingegaan op het voorstel van het OCMW, omdat het eigen gevonden 
alternatief net iets beter was.  Het is te zeggen, als het OCMW een oplossing biedt voor slechts 3 dagen en je 
zoekt opvang voor een hele week? Aan een ander wordt een oplossing aangeboden, maar dat niet haalbaar is 
qua afstand, voor sommigen werd een oplossing aangeboden tot aan de paasvakantie maar wat daarna ?  Voor 
het OCMW is dit dan opgelost ? 
 
Ouders stellen zich ook vragen rond, wat bij een volgend kindje?  Zal er in de regio nog mogelijkheid zijn om 
een kindje te laten opvangen ? 
 
De voorzitter mailde dat hij met fierheid 11 plaatsen had bij gecreëerd maar sommigen kregen 1 oplossing, 
anderen zelfs geen. 
 
Daarmee is het probleem niet van de baan dat er te weinig kinderopvang is.  
 
Tot slot zal de nieuwe verkaveling in Varsenare zorgen voor een stijging van het aantal jonge gezinnen en de 
nood aan extra kinderopvang zal dus opnieuw toenemen. Dit terwijl we er als gemeente absoluut zouden 
moeten naar streven om voor ieder kind een betaalbare plek in een kwaliteitsvolle kinderopvang beschikbaar 
te hebben. De meerwaarde van een kinderopvang in de ontwikkeling van het kind is ondertussen uitvoerig 
aangetoond en laat ons niet vergeten hoe belangrijk het is als activering van ouders om voldoende kinderopvang 
te kunnen aanbieden.  
 
Daarom heb ik de volgende vragen:  
- Over hoeveel plaatsen op hoeveel locaties beschikt Jabbeke op dit moment in de Kinderopvang?  
- Is het duidelijk hoe groot het tekort aan opvangplaatsen is waarover de dienst Kinderopvang zelf bericht in 

communicatie naar ouders? Is er een wachtlijst?  
- Is het bestuur bereid om deze tekorten aan te pakken? Zo ja, hoeveel extra plaatsen wil het 

gemeentebestuur in 2020 en de volgende jaren realiseren? 
- Op welke manier zullen deze plaatsen worden gerealiseerd? 
 
Met sp.a wil ik dan ook voorstel tot besluit indienen voor een aantal eerste stappen in het optimaliseren van 
onze kinderopvang. Maar daar mag het uiteraard niet stoppen. 
 
Voorstel : 
Dat het huishoudelijk reglement van de dienst kinderopvang binnen het OCMW aangepast wordt, meer bepaald 
het artikel 6.2.2 van dit reglement, waarbij de organisator van kinderopvang de schriftelijke 
opvangovereenkomst kan opheffen een maand na ontvangst van de aangetekende zending, met de reden van 
de opheffing, en dat dit aangepast wordt naar een termijn van 2 maanden in plaats van 1 maand. 
 
Op deze manier krijgen de ouders de noodzakelijke extra tijd en ademruimte om samen met de dienst 
kinderopvang op zoek te gaan naar een nieuwe oplossing voor opvang. 
 
Dat er werk wordt gemaakt van een netwerk kinderopvang zoals voorgesteld door Kind en Gezin met 
verschillende partners : OCMW’s en besturen uit omliggende gemeenten, private organisatoren van 
kinderopvang, bedrijven, scholen, experts …. 
 
Een kinderopvang organiseer je niet van op een eiland, een netwerk biedt steun, ervaring en know how die 
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zoveel groter is dan wat we ooit alleen kunnen opbouwen, tevens zal er in het geval van een sluiting of 
stopzetting of crisissituatie snel en efficiënt een oplossing kunnen gevonden worden 
 
Dat de gemeente een centraal aanmeldingssysteem uitwerkt voor alle ouders in onze gemeente die op zoek 
zijn naar een plaats voor kinderopvang 
 
Zo heb je steeds een actueel en duidelijk overzicht over het aantal beschikbare plaatsen en  vermijden we dat 
ouders een moeilijke zoektocht moeten doen naar een plaats.” 
 
Schepen Paul Storme verwijst naar het bestaande opvanginitiatief van het lokaal bestuur en naar de 
moeilijkheid om ondanks het beperkte statuut mensen hiervoor te motiveren. Er is inderdaad een 
probleem in heel veel gemeenten. Er wordt vanuit Jabbeke geprobeerd om een zo goed mogelijk 
aanvullend statuut aan te reiken maar dit blijft al bij al beperkt en de gevraagde inspanning is heel groot. 
Het blijkt ook dat er bij de Vlaamse overheid en Kind en Gezin veel te weinig ondersteunende middelen 
zijn. Vanuit de eigen diensten werd nadrukkelijk en zoveel als mogelijk gezocht naar een oplossing voor 
het tekort en het crisismoment waarnaar verwezen wordt. Dit is al bij al goed gelukt. 
 
Raadslid Nadia Hendrickx oppert de mogelijkheid om hiervoor samen te werken met andere 
gemeenten. 
 
Schepen Paul Storme  antwoordt dat er moeilijk kan samengewerkt worden met andere gemeente als 
daar hetzelfde probleem zich stelt. 
 
Ook raadslid Geert Orbie werd gecontacteerd door ouders die in paniek waren over het wegvallen 
van de opvang voor hun kinderen. Dit gebeurde tijdens het eindejaarreces en het aanspreekpunt kon 
toen niet bereikt worden wat niet zou mogen. 
 
Schepen Paul Storme vindt dit een terechte opmerking. Dit werd intern reeds besproken. De 
stopzettingstermijn werd intussen ook reeds bepaald op drie maanden zodat een dergelijke stopzetting 
met korte termijn, zoals naar verwezen, nu minder het geval kan zijn 
 
Raadslid Reinhart Madoc repliceert: “Zoals door raadslid Nadia hier aangehaald is de toestand op vandaag 
voor Jabbeke problematisch en dit geldt niet enkel voor Jabbeke maar heel Vlaanderen. Het aantal 
onthaalouders in Vlaanderen daalt razendsnel. Gemiddeld stoppen er tien per week, terwijl er maar vijf 
bijkomen. De trend in de kinderopvang is al enkele jaren dramatisch dalende. Sinds het decreet over 
kinderopvang van 1 april 2014 zijn er 1.588 onthaalouders gestopt en slechts 818 gestart”, volgens de cijfers 
van de Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten (VVSG). Dat decreet was nochtans bedoeld om “voldoende, 
kwaliteitsvolle kinderopvang te realiseren die voor iedereen toegankelijk is”. De Vlaamse regering verbond zich 
ertoe om tegen 2020 aan elk kind dat behoefte heeft aan kinderopvang een kwaliteitsvolle en betaalbare plek 
aan te bieden. Op dit moment is er voor 52 procent van de kinderen opvang. Het streefdoel is nog ver 
verwijderd. Het lijkt me dan ook aangewezen dat dit bestuur en in het bijzonder de schepen zich namens de 
gemeente Jabbeke met een eventueel schrijven richt tot de bevoegde minister en partijgenoot Wouter Beke om 
onze bezorgdheid hierin kenbaar te maken met de vraag tot maatregelen, zoals bijvoorbeeld het statuut van 
deze onthaalmoeders aantrekkelijker te maken om deze neerwaartse trend een halt toe te roepen.” 
 
Schepen Paul Storme vindt dit een goed idee. Als de raad hiermee akkoord gaat kan er inderdaad een 
schrijven gericht worden aan de bevoegde minister. 
 
 
14 Toegevoegd agendapunt – raadslid Marleen Vanden Broucke – project ‘De Grote 
Grondvraag’ van OVAM 
 
“De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan het project ‘De Grote Grondvraag’ van OVAM. 
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De gemeenteraad vraag het CBS en de bevoegde dienst hiervoor het nodige te doen en contact op te nemen 
met OVAM. 
 
In november 2019 lanceerde Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir samen met OVAM (de Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij) ‘De Grote Grondvraag’. Via een handige tool op www.degrotegrondvraag.be kunnen 
burgers te weten komen of hun grond risico loopt op vervuiling en dus verder onderzocht moet worden. Ten 
laatste tegen 2028 moeten alle risicogronden in Vlaanderen onderzocht zijn. OVAM rekent hiervoor op 
informatie van alle steden en gemeenten. Ik stel dan ook voor dat onze gemeente de nodige stappen 
onderneemt om hier aan deel te nemen. 
Deelname aan dit project is een belangrijke stap in het saneren van zoveel mogelijk vervuilde gronden in 
Vlaanderen. Een gezonde grond is immers van belang voor ons grondwater, voor het telen van gewassen, voor 
de openbare ruimte en voor bijvoorbeeld spelende kinderen.” 
 
Schepen Claudia Coudeville duidt dat de webstek in een testfase zit en de gegevens van Jabbeke 
vermoedelijk eerstdaags zullen toegevoegd worden door OVAM. Er wordt ook verwezen naar de 
bestaande regeling van het bestaande bodemattest bij eigendomsoverdracht.  
 
Naar aanleiding van deze behandeling wordt door raadslid Reinhart Madoc de vraag gesteld of de 
gemeente op de hoogte werd gebracht van werken op de vroegere stortplaats langs de Oudenburgweg 
en door wie deze werden uitgevoerd? De vraag wordt gesteld wie de eigenaar is van het terrein. 
Daarnaast wordt gevraagd naar een lijst van vroegere afvalstorten op het grondgebied van de 
gemeente. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Peter-Jan Hallemeersch vraagt wat nu de bestemming zou zijn van het 

woonuitbreidingsgebied in de Lanestraat. Recent werd door de deputatie de omgevingsvergunning 
voor het groepsbouwproject geweigerd omwille van het feit dat de woonbehoefte voor Zerkegem 
niet aangetoond was. 

 
- Raadslid Geert Orbie laat de bedenking dat de toepassing van kunstijs in Brugge en andere 

gemeenten geen groot succes geweest is.  
 
- Raadslid Reinhart Madoc: “Op de vorige gemeenteraadszitting vroeg ik toelichting bij de geluidsemissie in 

het kader van de organisatie van de winterbar omdat er blijkbaar opnieuw klachten waren van omwonenden 
en welke acties werden ondernomen. Door schepen Casteleyn werd gewezen op de permanente 
geluidsmeting en het feit dat er 1 avond een vermogensbegrenzer defect zou geweest zijn. Bij de metingen 
door D2S International die ik heb opgevraagd wordt vastgesteld dat:  

 * Het geluidsniveau regelmatig overschreden werd en zelfs tot 103 Dba over de ganse periode van 
uitbating.  

 * Het sluitingsuur niet werd gerespecteerd en de muziek was véél langer hoorbaar dan toegelaten.” 
 
 Door schepen Frank Casteleyn wordt beaamd dat er een probleem is. Er volgt nog een samenspraak 

met de uitbaters. Wanneer de voorwaarden in de toekomst niet kunnen nageleefd worden, kan er 
geen uitbating meer zijn. 

 
- Raadslid Nadia Hendricx laat een vraag rond de nieuwe woningen in de verkaveling Danneels. Er 

zijn opritten voorzien waarvoor een boom staat en door de projectontwikkelaar wordt verwezen 
naar de kopers. Hoe moet het nu verder? 

 
 Door de burgemeester wordt geantwoord dat de bouwaanvraag ingediend werd door de 

verkavelaar/projectontwikkelaar. In de bouwvergunning wordt steeds een verwijzing opgenomen 
naar het gemeentelijk reglement voor het wegnemen van laanbomen. 
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Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 16 december 2019. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 2 maart 2020. De vergadering wordt beëindigd om 22 uur. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         C. Bourgois 
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