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1 Goedkeuring verslag vorige zitting

EE

N

Naar aanleiding van de goedkeuring van hett verslag
verslag verwijst raadslid
ver
ra
Reinhart Madoc naar zijn
interpellatie bij de behandeling van het agendapunt
ndapunt
apun toegevoegd
evoeg d
door raadslid Marleen met betrekking
tot het project ‘De Grote Grondvraag van
an OVAM’.
AM’. EEr werd
rd d
daarover aan de bevoegde schepen voor
Milieu door het raadslid twee vragen gesteld
steld die zij toen niet
nie kon beantwoorden.
Met name:
• Wie de eigenaar is van het terrein
rrein van de voorm
voormalig
voormalige afvalstortplaats en of het bestuur op de hoogte
was van de graafwerken en
n doorr wie d
de
deze
ze wer
werd
werden uitgevoerd?
• Alsook een lijst van de gekende afstortplaats
afstortplaat
afstortplaatsen van de deelgemeenten van voor de fusie.
Graag had het raadslid alsnog van de schepen een antwoord verkregen op deze gestelde vragen.
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Schepen Claudia Coudeville antwoordt
antwoord dat dit vermoedelijk niets te zien heeft met werken aan de
vroegere vuilnisbelt
sbelt maar wel met te
terreinnivelleringswerken.
De gemeenteraad
enteraad geeft zonder
zonde opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 3 februari
2020.
2 Lokale Politie K
Kouter - jaarrekeningen 2018 – kennisname
Dee materie
mater w
wordt geregeld door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst,
politiedien
edie
gestructureerd op twee niveaus, waarbij titel VI hoofdstuk 1 en 2 van de Nieuwe
Gemeentewet van toepassing worden verklaard op de lokale politie.
Gemee
Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 bepaalt het Algemeen Reglement op de boekhouding van
de lokale politie.
De jaarrekening (zijnde begrotingsrekening, balans en resultatenrekening) over het dienstjaar 2018 van
de politiezone Kouter werd door de politieraad definitief vastgesteld tijdens de zitting van 12 februari
2020.
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen:
BESLUIT:

3 Lokale Politie Kouter - begroting - dienstjaar 2020
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Enig artikel:
Er wordt kennis genomen van de jaarrekening (zijnde begrotingsrekening, balans en resultatenrekening)
over het dienstjaar 2018 van de politiezone Kouter.

De materie wordt geregeld door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van
n een
en geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde
de lid en artikel
artike
71, eerste lid, alsmede door het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende
oudende
udende de nadere
nade re
regels
inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties
es in de schoot van
va een
meergemeente politiezone;

R

De politiebegroting 2020 werd in de politieraadszitting van 12 februari
brruari 2020 goedgekeu
goedge
goedgekeurd.

TE

Bij de goedkeuring van de politiebegroting 2020 werd rekening
ning gehoude
gehouden met de verdeelsleutel zoals
bepaald in het koninklijk besluit van 16 november 2001
001 houdende de na
nadere regels inzake de
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot
schoo van een meergemeente
politiezone;

N

In het budget van het gemeentebestuur Jabbeke
bbeke
beke voor
voor
or het jaar 2020, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 16 december 2019, was een kred
kredie
krediett vann 1.209.654
1.2
1.209
euro voorzien. Uiteindelijk werd
door de politieraad de werkingstoelage eveneens bepaald op 1.209.654 euro.

BESLUIT:

EE

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen:
Sche

Artikel 1:
Er wordt goedkeuring
ing
ng gegeven aan de ja
jaa
jaardotatie voor de politiezone IPZ Kouter voor het dienstjaar
2020, en dit voorr een
en bedrag van 1.209.654
1.20
euro.
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Artikel 2:
Dit besluit
uit wordt ter kennis gegeven aan dhr. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en aan
de politiezone.
olitiezone.
litiezone
4 Patrimonium - VC Jabbeke - uitbreiding met berging en fietsenstalling - neerlegging
ontwerp
twerp
DEBAT

Raadslid
aa
Geert Orbie verzoekt om aandacht voor zijn eerdere vraag om bordjes te voorzien op de
parking om beter wegwijs te vinden, dit voor het gemak van de gebruikers van de parking.
Raadslid Reinhart Madoc vraagt of er werk zal gemaakt worden van de camerabeveiliging op de parking.
Schepen Jan Pollet verwijst naar de wet op de privacy. Dit kan in overweging genomen worden.
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BEHANDELING
Het vrijetijdscentrum Jabbeke werd opgericht in de periode 2013-2014. Bij een dergelijk
vrijetijdsverzamelgebouw is het normaal dat er in de loop van de tijd aanpassingen in gebruik en
bestemming zich voordoen. Intussen is er bijkomende bezetting van de dienst buitenschoolse
kinderopvang, werd de zaal voor gevechtssporten verhuurd aan een privaat bedrijf, werd een lokaal
ingericht als computerleslokaal, werd een petanqueplein met aantekenlokaal toegevoegd en werd een
bovenzaal ingericht ook voor cultureel gebruik.
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In de loop van 2018 werd afgesproken met de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen om
m zoveel als
mogelijk een snelle interventiepost te voorzien in Jabbeke en werd hiervoor een containerlokaal
ontainerlokaal
ainer
bijgeplaatst.

R

Op vandaag is er bij het centrum nood aan:
(1) een berging/carport voor de voertuigen van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
st-Vlaanderen een voor de
gemeentebus. Daarbij ook nood aan enkele containers voor materiaalberging
gingg
(2) bij de bouw van het VC Jabbeke werd wel een fietsstalling voorzien
en tegenaan
naan het inkom
inkomgedeelte
maar werd er geen overdekte ruimte voorzien met bijvoorbeeld mogelijkheid
ogelijkheid voo
voor het opladen van
elektrische fietsen. Er wordt gepoogd om hieraan tegemoet te komen met de opri
o
oprichting van een
tweede fietsberging vooraan op de parking.
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Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van deze werken, wa
waarvoor intussen een
omgevingsvergunning werd verkregen, voorgelegd. Hett ontwerp (…) heeft eeen geraamde kostprijs van
respectievelijk:
1. Fietsberging: 30.477,52 euro excl. btw
2. Carport: 60.753,14 euro excl. btw
Totaal: 91.230,66 euro excl. Btw.
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BESLUIT:

N

De werken zijn in hoofdzaak staalconstructie
nstructie
structie waarbij de lij
lijnstelling van het gebouw VC Jabbeke zoveel
als mogelijk wordt aangehouden.

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent
erleent goedkeuring aaan de ontwerpen voor het bouwen van een berging/carport
en fietsstalling aan
n het VC Jabbeke en dit voor een geraamde kostprijs van 91.230,66 euro + BTW.
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Artikel 2:
De werken
ken worden gegund na
n onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.
5 Patrimonium - b
begraafplaatsen Jabbeke en Varsenare - uitbreiding - sanitair en berging
– verrekening
DEBAT
EBAT

Raadslid Geert Orbie verwijst naar zijn eerder voorstel om op basis van inventarisatie een toepassing
Raadsl
terr beschikking te stellen op de begraafplaats zodat mensen een graf gemakkelijker kunnen terug
vinden. Is daar reeds werk van gemaakt?
Schepen Jan Pollet antwoordt dat dit nog niet het geval is.
Raadslid Reinhart Madoc:
“Graag wil ik mij richten tot de schepen bevoegd voor personen met een beperking en de schepen bevoegd
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voor ruimtelijke ordening
In het handboek toegankelijkheid publieke gebouwen meer specifiek artikel 13 sanitair Toilet staat vermeld dat
een gidslijn of geleidelijn en een alarm moeten worden voorzien, ik licht even toe:
Een gidslijn is een element uit de openbare ruimte, dat voor blinden en slechtzienden bruikbaar is als
oriëntatiepunt of als geleiding bij het lopen. Ook voor andere voetgangers geven deze elementen de looproute
aan. Ideaal gezien is deze gidslijn ononderbroken. Een voorbeeld van een gidslijn is een muur, die door de
gebruiker van een witte stok kan gevolgd worden.
In tegenstelling tot een gidslijn is een geleidelijn speciaal voor de doelgroep ontworpen en aangelegd. Hett gaat
gaa
om een tactiel voelbare lijn (bv. noppentegels, ribbeltegels). Geleidelijnen zijn gewenst daar waar eenn gidslijn
ontbreekt.
Het alarm zorgt ervoor dat individuele gebruikers een centrale post of een meldpunt kunnen verwittigen
rwittigen
tigen indien
zij hulp nodig hebben. Niet iedereen kan bijvoorbeeld zichzelf na een val terug vanaf de vloerr omhoog trekken.
trekk
Aanvullend kan dit alarm uitgerust worden met een alarm-flits-lichtsysteem zodat ookk een
en visueel signaal
aanwezig is.:
Mijn vraag is dan ook de volgende naar de bevoegde schepen:
• Zal hiermee rekening worden gehouden daar ik in het bestek alsook de beschrijvingen
eschrijvingen
ngen voor deze her
h aanleg
niets terugvind omtrent deze wettelijke voorschriften?
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Ten tweede heb ik beide begraafplaatsen bezocht en stel ik vast dat de plannen die zij
zijn toegevoegd bij dit
agendapunt niet de plannen zijn die vergund werden door het schepencollege
chepencollege
hepencollege van
v 6 me
mei 2019.
Aangezien aan de gemeenteraad nu goedkeuring wordt gevraagd
aagd
agd voor een verrekening
verrekeni
verrek
van gebouwen die niet
zijn vergund en er bovendien niet vergunde plannen worden
den
en voorgeschoteld stelt
stel er zich met deze gang van
zaken toch een probleem naar correcte gegevens en communicatie
ommunicatie
mmunicatie naar de bu
bburger en deze raad toe.
Naast de gewijzigde inplanting en de grootte van dee containers
containers op beide locaties, stel ik ook enkele andere
verschillen vast ten opzichte van de vergunde plannen.
nnen.
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Met name voor de begraafplaats Varsenare:
e:
• De verbindingsweg tussen het linker-en
-en
en rechterpad
rechterpad tegenaan
tegenaa de straatzijde is weggelaten.
tegena
• Op het vergund plan is er geen verharding voorzien aan
a de linkerzijde van het linkerpad tegenaan de
straatzijde.
Voor de begraafplaats Jabbeke:
e:
• De zone in het midden tegenaan
egenaan het bos is and
anders uitgevoerd voor wat betreft het pad en de inplanting van
de kelders.
• In het aanpalend natuurgebied met recre
recreatief medegebruik zijn er paadjes ingetekend.
Het is niet duidelijke
delijke
ijke wat de bedoeling
bedoelin daarvan is aangezien deze paadjes geen verbinding maken met de
rest van hett bos, doch
och wel met de paadjes van de begraafplaats.
Daar hett gemeentebestuur eeen voorbeeldfunctie heeft had ik graag antwoord op volgende vragen:
• Is de bevoegde schepen ruim
ruimtelijke ordening op de hoogte van deze wijzigingen op het terrein?
• Zal
al er nog een gewijzigde omgevingsvergunning worden aangevraagd over deze vaststellingen?”
BEHANDELING
ANDELING

Voor
or de beide begraafplaatsen lopen er thans uitvoeringen voor de uitbreiding en de omgevingsaanleg.
Er wordt naar
na gestreefd om de werken in de loop van de zomermaanden te voltooien.
In het oorspronkelijke bestek was voor beide begraafplaatsen uitgegaan van een standaard
containervoorziening
on
voor berging en als sanitair. Deze containers worden los geconfigureerd van het
voorziene onthaalgebouw op de beide begraafplaatsen.
Naar aanleiding van de werken werd dit meer in detail onderzocht en worden er grotere
kwaliteitsverwachtingen gesteld met betrekking tot tal van aspecten (de duurzaamheid van de
materialen, de isolatie, de vloerafwerking, de sanitaire meubels, de toegankelijkheid voor mensen met
een beperking, …).
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Hiervoor werd prijsvraag gedaan bij de aannemer en werd een verrekeningsvoorstel opgemaakt. De
verrekening heeft voor de vier containerunits een kostprijs van 36.785,52 euro per begraafplaats of in
totaal 73.571 euro.
Er zijn twee belangrijke argumenten om te kiezen voor deze invulling van berging en sanitair:
- er is ook na verrekening de beperkte kostprijs van 1.295,8 euro/m²
- er is de betrachting om modulair te werken, wat meer mogelijkheid biedt voor revisie en vervanging
ngin
van deze gebouwen.
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Aldus wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de verrekening, (…), te willen aanvaarden.
arden.
en.
BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de verrekening voor de levering
vering
ing en plaatsing van twee
bergingscontainers en twee sanitaire containers op de begraafplaatsen Jabbeke
abbekee en Varsenare voor een
bedrag van 73.571 euro.

6 Ruimtelijke Ordening - straatnaamgeving - toekenning
enning stra
straatnaam voor verkaveling
Willemijnenweg (uitbreiding) te Zerkegem - definitieve
nitieve vaststellin
vaststelling
De Gemeenteraad van Jabbeke, in zitting van 2 maart
art
rt 2020,
20

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur
urr van 22 december 22017, en verdere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 41, tweede lid, 9°;

N

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherm
beschermin
bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen, gewijzigd bij het decreet van 29 november 200
2002;

EE

Gelet op art. 7 van voormeld
d decreet dat bepaalt d
dat, indien in de naam van openbare wegen of pleinen
gebruik wordt gemaakt van
an een eigennaam, de naamborden een beknopte toelichting van de gekozen
benaming bevatten;

G
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Gelet op de algemene
gemene
mene onderrichting
onderrichtingen betreffende het toekennen en wijzigen van plaatsnamen,
verschenen in het Bestuursmemori
Bestuursmemoriaal
estuursmemori nr. 25 van 29 juli 1998;
Gelet op
p de principebeslissing van de gemeenteraad van 16 december 2019 tot het toekennen van de
straatnaam
tnaam ‘Marie Vanpouckestraat’
Vanpouc
aan de nieuwe openbare weg die wordt aangelegd in de verkaveling
Willemijnenweg
lemijnenweg (uitbre
(uitbr
(uitbreiding) gelegen te Jabbeke (deelgemeente Zerkegem);
Gelet op de vraag aan de gemeentelijke cultuurraad van 14 januari 2020 om schriftelijk advies uit te
brengen
engen binnen een termijn van 30 dagen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 februari 2020 betreffende
de sluiting
slui
van het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 14 januari 2020 tot 12 februari 2020;
Overwegende dat tijdens dit openbaar onderzoek er geen schriftelijke bezwaren of opmerkingen
werden ingediend omtrent de vaststelling van deze nieuwe straatnaam;
Overwegende dat vanwege de gemeentelijke cultuurraad binnen de voorgeschreven termijn geen
advies uitgebracht werd en dat dit bijgevolg als gunstig kan beschouwd worden;
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Overwegende dat het passend is dat op het straatnaambord ‘Marie Vanpouckestraat’ volgend
onderschrift wordt aangebracht : (1877-1974) gemeenteontvanger van Zerkegem (1920-1947);
Gehoord de raadsleden in hun tussenkomsten;
BESLUIT:

AA
D

Artikel 1:
De naam voor de nieuwe openbare weg in de verkaveling Willemijnenweg (uitbreiding) gelegen
egen te
Jabbeke (deelgemeente Zerkegem) wordt definitief vastgesteld als ‘Marie Vanpouckestraat’.
Artikel 2:
Goedkeuring wordt verleend tot het aanbrengen van volgend onderschrift op het
et straatnaambord :
"(1877-1974) gemeenteontvanger van Zerkegem (1920-1947)".
Artikel 3:
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de voorzitter van de gemeentelijke
telijke cultuurraad.
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Artikel 4:
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de hulpdiensten
ensten en aan de nuts
nutsmaatschappijen.

7 Leefmilieu - afval - glasbollen inbreiding Jabbeke
beke - plaatsen on
ondergrondse containers
Kapellestraat

N

In de loop van februari starten de werken voor
oor het inbreidingsproject.
inbreidingsp
Dit heeft tot gevolg dat de
parking waar de glasbollen staan, weggenomen
omen
en wordt
wo
enn er dus
d een tijdelijke verplaatsing voor de
werken noodzakelijk is.

EE

Momenteel staan er in Jabbeke 3 bovengrondse glascontainers
glascon
op de huidige parking, waar de werken
voor het inbreidingsgebied gepland
land
and staan.

G
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De bovengrondse glascontainers
ntaine zijn ontsierend
ntainers
ontsiere voor het straatbeeld en een aantrekkingspool voor
zwerfvuil en sluikstorten.
en.
n.
In de deelgemeente Varsenare werden er de voorbije periode in de omgeving van SPC Hof Ter Straeten
reeds met tevredenheid
denheid
nheid 4 ondergrondse
ondergrond glascontainers geïnstalleerd.
De ondergrondse
ndse containers
ontainers hebben
hebbe bovendien verschillende voordelen :
• vermindering
dering
ering van de geluid
geluidshinder
geluidsh
voor de bewoners
• gemakkelijk
akkelijk
kkelijk bereikbaar vo
voor personen met een beperkte mobiliteit
• verbetering
erbetering
rbetering van het esthetisch
est
aspect
• bovengrondse aansluiting
aanslu
aans
met minimale afmetingen, bestand tegen vandalisme.
Het nadeel van de
d ondergrondse containers is dat de gekozen locatie en het aantal te installeren
containers
ntainers bepalend
bep
is en niet eenvoudig te veranderen is. Hierom wordt voorgesteld om 4
ondergrondse
ondergronds
dergron
containers te installeren op een definitieve locatie ter hoogte van de Kapellestraat.
Voor de levering en plaatsing van de ondergrondse containers heeft de IVBO een prijsvraag
georganiseerd.
eo
De prijs van 1 installatie bedraagt 7.992,25 euro exclusief BTW.
Het budget van Fost Plus ligt momenteel vast op €15.239,65/jaar en dit gedurende 6 jaar.
Voor de werkingszone binnen de IVBO betekent dit 18 containers voor 240.000 inwoners of 0,000075
container/inw.
Voor Jabbeke met 13.876 inw. betekent dit 1,04 containers subsidieerbaar via financiering 50%
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De installatie van de 4 ondergrondse containers bedraagt aldus 23.851,89 euro voor rekening van
gemeente Jabbeke.
Voor deze werken werd door IVBO een groepsaanbesteding georganiseerd, waarbij dan ook
standaarden toegepast worden met betrekking tot de inrichting noodzakelijk in het kader van het
afhalingssysteem.
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Tenslotte is het zo dat de omgevingsaanleg voor rekening van de gemeente valt en zal uitgevoerd
voer
worden hetzij in het kader van de aanneming voor het inbreidingsproject, hetzij via dee dienst
gemeentewerken.
BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de levering en de plaatsing
sing door IVBO van 4
ondergrondse glascontainers in de Kapellestraat te Jabbeke en dit voor eenn bedrag
edrag van 23.851,89
23.85
euro.

R

8 Vrijetijd - IGS Ginter - aanpassing statuten
DEBAT

EE

N

TE

Raadslid Reinhart Madoc:
“Aansluitend op dit agendapunt had ik nog een bijkomende
ende vraag met betrekking
betrekk tot deze intergemeentelijke
betrek
samenwerkingsverband GINTER.
Het Bovenlokaal Cultuurdecreet voorziet vanaf
naf 202
2020
0 in werkin
werkingssubsidies voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Zij kunnen voor eenn periode
riode van zess jaar
jaa worden
w
gesubsidieerd bij het opnemen van
een regierol als verbinder en facilitator van het bovenlokale cultur
culture
culturele veld.
Men kon tot 1 oktober een aanvraag indienen
ndienen
dienen voor de subsidieperiode
subsi
subsidie
die loopt vanaf 1 januari 2020 tot 31
december 2025. Het intergemeentelijk
ijk
jk samenwerkingsverband
samenwerkingsverba wordt beoordeeld op basis van een Cultuurnota.
Hierbij had ik graag van de schepen
epen vernomen of vo
voor de projectvereniging GINTER waar wij deel van uit
maken een werkingssubsidie werd toegeken
toegekend?
Zo, ja, welke is het bedrag die werd toegekend?”
Schepen Claudia Coudeville
oudeville bevestigt dat deze subsidie inderdaad werd aangevraagd.

G
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BEHANDELING
NG

De Gemeenteraad
meenteraad
eenteraad van Jabbek
Jabbeke, in zitting van 2 maart 2020,
Juridisch
ridisch
disch kader

Gelet op het decreet
decr
op het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet
elet op het
h decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking voor de
afstemming van het aanbod en de cultuurcommunicatie;
afstemmi
afstemmin
Gelet
el op het decreet van 15 juni 2018 houdende de bovenlokale cultuurwerking;
Gelet op de projectvereniging Ginter, her samengesteld in 2014 na goedkeuring door de
gemeenteraden van de gemeenten Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en
Zedelgem, en waarvan de samenwerkingstermijn 2014-2019 afloopt op 31 december 2019;
Gelet op de statuten van de projectvereniging Ginter, goedgekeurd door de verschillende
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gemeenteraden van de gemeenten Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en
Zedelgem, en te vernieuwen bij de start van de samenwerkingstermijn 2020-2025;
Gelet op de grote lijnen van de cultuurnota 2020-2025 van de projectvereniging Ginter, goedgekeurd
door de Raad van Bestuur op 4 juli 2019, met daarin vermeld de strategische en operationele
doelstellingen, acties en meerjarenbegroting;
Gelet op het decreet bovenlokale cultuurwerking waarbij de IGS (intergemeentelijk
telij
samenwerkingsverband) Ginter de subsidies voor 2020-2025 op 17 oktober 2019 goedgekeurd
d werd;

AA
D

Gelet op de toetreding van de gemeente Jabbeke op 1 januari 2020 voor de periode 2020-2025;
0-2025;
025; b
beslist
op de gemeenteraad van de gemeente Jabbeke op 2 september 2019.

R

Statuten IGS Ginter:
De vernieuwde samenwerking en her samenstelling van het intergemeentelijk
ergemeentelijk
rgemeentelijk cultureel
cultu
samenwerkingsverband Ginter gaat in op 1 januari 2020 en zal lopen tot en met 31 decem
december 2025.
Voor deze vernieuwde samenwerking werden de statuten aangepast aan
n de huidige
uidige context.
Punt 6 van het verslag van de Raad van Bestuur van Ginter wijst erop
op dat de statut
statuten 20
2020-2025 van
Ginter besproken en goedgekeurd werden tijdens de Raad van Bestuur
estuur van 13 janua
januari 2020.

TE

De procedure:
De bestaande statuten kunnen intern aangepast worden
enn aan de nieuwe sam
samenwerkingsperiode en
samenstelling van de projectvereniging. Deze wijzigingen
gen hoeven niet gepu
gepubliceerd te worden in het
staatsblad (enkel een oprichting). Na goedkeuring door de gemeentera
gemeenteraden moet elke partner deze
publiceren op de gemeentelijke website.

G
EM
EE

N

De wijzigingen zijn:
- de vertegenwoordigers mogen hier geschrapt wor
word
worden
en (is enkel van toepassing voor de oprichting)
- overal wordt het decreet intergemeentelijke
meentelijke samenwerking
samenw
samenwe
uit de tekst gehaald aangezien dat niet
meer bestaat.
- het goedkeuren van de begroting
groting
roting van het komende
kom
kome
jaar wordt aangepast naar ‘uiterlijk tegen 31
december’ in plaats van 1 mei.
BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad
raad van
an gemeente Ja
Jabbeke keurt de nieuwe statuten van de IGS Ginter goed voor de
periode 2020
200 – 2025.
202
9 Vrijetijd - cult
cultu
cultuur - muziek - onderricht muziekeducatie - samenwerking
conservatorium B
Brugge
DEBAT
BAT

Raadslid P
Piet Berton vraagt of de loonkosten teruggestort worden wanneer dit project niet succesvol
blijkt. H
blijkt
Het raadslid vindt het project ambitieus maar juicht het niettemin toe. Evenwel vindt hij de 38.000
euro
ur die voorzien wordt voor de aankoop van de instrumenten een zeer hoog bedrag. Het raadslid
adviseert om het voorziene aantal piano’s te verminderen. Er kan ook afgehuurd worden. Het is niet
nodig om voor iedere klas een piano te voorzien. Het raadslid verwijst naar de ‘Alternatieve
leercontext’. Er moet onderzocht worden of er hiervoor niet kan samengewerkt worden met de
Koninklijke Harmonie, o.a. voor ‘het samenspel’. Dit zou een win-win situatie betekenen. Meestal moet
men voor deze lessen naar Brugge waardoor veel kinderen afhaken. Dit is ook drempelverlagend voor
de kinderen om ook gemakkelijker toe te treden tot deze verenigingen.
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Raadslid Peter-Jan Hallemeersch vraagt toelichting over de problemen die het Jeugdmuziekatelier
ondervindt.
Schepen Claudia Coudeville antwoordt dat er vooral problemen zijn met het vinden van vrijwilligers
die les kunnen geven aan de kinderen.
BEHANDELING

AA
D

Het Stedelijk Conservatorium Brugge werd aangesproken om de Interlokale Verenigingg Deeltijds
Kunstonderwijs Brugge-Jabbeke te vervoegen. Naar aanleiding van de eventuele stopzetting
opzetting
etting JMA
Varsenare, werd er gezocht naar een oplossing om de muziekeducatie in de gemeente verder
erder te zetten.
Het deeltijds kunstonderwijs is onderwijs gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap
enschap en he
het
schoolbestuur van de Academie Brugge DKO is het stadsbestuur van Brugge..

R

Deze samenwerking zou zich initieel richten naar kinderen uit 1e en 2e jaarr muziekonder
muziekonderwijs (niet
leeftijdgebonden). Elk daaropvolgend jaar kan er een volgend studiejaar
iejaar bijkomen tot het
h volledige
structuuronderdeel is ingericht. Dit in analogie met Stedelijke Academie
cademie voor Scho
Schone Kunsten DKO
Brugge die reeds gevestigd is in onze gemeente.

TE

De Vlaamse gemeenschap subsidieert de uren van de leerkrachten en via
v de inspectie wordt de
kwaliteit bewaakt. Daarnaast wordt a rato van het aantal
ntal ingeschreven lee
leer
leerlingen een administratieve
omkadering voorzien en werkingskosten.

EE

N

Dit principeakkoord bestaat eruit om een zo breed
bree mogelijk
ogelijk spect
spectrum aan te bieden in deelgemeente
Jabbeke en Varsenare. In beide locaties wordt
ordt hetzelfde aangeboden.
aangebo
aange
Volgens het aantal inschrijvingen
wordt dit verder gedetailleerd. Het opgegeven
gegeven budget
budget voor de 24 lesuren per locatie (115 104 euro)
en de aankoop van het logistieke materiaal
ateriaal
teriaal (instrum
(instrumenten
(instrumenten)
ente (38 000 euro) zijn bij maximale bezetting.
Hier is nog geen rekening gehouden
en met het specifiek inrichten
i
van de leslokalen voor muziek-woord
en dans.

G
EM

Voor de locaties in Jabbeke
ke (ombouw oude bi
bib
bibliotheek of eventueel een tijdelijke tussenoplossing) en
in Varsenare (locatie school
chool De Wassenaar
Wassenaard - huidige JMA locatie) zijn de gebouwen ten laste van de
gemeente Jabbeke, inbegrepen onderhoud
onderho
en verwarming. Ook alle bijkomende investeringen in
uitrusting zoals tafels,
els, stoelen, borde
borden
borden, kasten en digitale installatie, geluidsinstallatie … + eventuele
kosten rond vervoerr van leerlingen zijn ten laste van de gemeente Jabbeke. Dit alles natuurlijk na het
opstellen vann een nieuw gezamenlijke
gezame
geza
overeenkomst (interlokale vereniging) op basis van de vorige
overeenkomst.
komst.
Opp het einde van ieder schooljaar is er een publiekelijk toonmoment of tentoonstelling, met eventuele
uitreiking van certi
certifi
certificaten, georganiseerd in samenwerking met Gemeente Jabbeke. Dit biedt een
culturele meerwaarde
meerwaa
meerwa
en kan het bestaan van deze afdeling extra in de kijker zetten.
BESLUIT:
ESLUIT:

Artikel 1:
Artike
Dee gemeenteraad gaat akkoord met het principe om een muziekafdeling in te richten in Jabbeke en
Varsenare. JMA Varsenare, Stedelijk Conservatorium Brugge en de gemeente zullen samenwerken om
het geheel praktisch te organiseren en de overname vlot te laten verlopen.
Artikel 2:
De gemeenteraad geeft de goedkeuring voor het ondertekenen van een aangepaste “Overeenkomst
Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Jabbeke”.
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10 Gemeentewerken - groenonderhoud - Footstep 360° GROEN - verlenging contract
DEBAT
Raadslid Geert Orbie verwijst naar het debat die eerder gevoerd werd over de tewerkstelling van de
medewerkers van de dienst gemeentewerken tijdens de winterperiode en vraagt wat de medewerkers
van Footstep 360° Groen ondernemen tijdens de winterperiode.

AA
D

Schepen Paul Storme antwoordt dat deze mensen via dit invoegbedrijf ook kunnen ingezet worden
voor de schoonmaak van openbare gebouwen, bv. het onderhoud van kerken tijdens de winterperiode.
terperiode.
erperiode.
Raadslid Peter-Jan Hallemeersch verwijst naar zijn vroegere opmerkingen over het niet go
goed
onderhouden van het openbaar groen in de gemeente, ook ten gevolge van hett afbouwen van de
regulaire tewerkstelling bij het lokaal bestuur. Hoewel hij de sociale tewerkstelling,
erkstelling,
ling, zoals hie
hier
voorliggend, toejuicht, wordt daarom ten principiële onthouden en wordt
dt hiervoor dan ook de
stemming gevraagd.
BEHANDELING

R

De voorbije 2 jaren werd een contract afgesloten met het sociaal
aal tewerkstellingsbedrijf
tewerkstellingsbed 360° GROEN
– Footstep voor het onderhoud van een deel van groenpatrimonium.
rimonium.
imonium.

TE

Dit team staat in voor het groenonderhoud van de 8 begraafplaatsen,
egraafplaatsen, alle sp
speelpleinen, de buitenzones
rond de sportvelden en de atletiekpiste. Daarnaast
naast werd nog ex
ext
extra hulp geboden bij ander
groenonderhoud.

N

Het team bestaat uit 4 medewerkers en 1 begeleider
begeleider.
geleid . Hebben
ebbe ttevens een eigen voertuig, alle nodige
klein materiaal en aansturing door een eigen ploegbaa
ploegbaas.

EE

In totaal werden er tussen 1 april en 15 novem
novemb
november
er 2019
20
0 in totaal 5.593 uren gepresteerd voor een
totaalbedrag van 102.031,00 euro.
ro.
Er was algemene tevredenheid
nheid van het geleverd
gelever werk.
De huidige kostprijss bedraagt 16,24 euro/uur
euro
+ 21 % btw voor de medewerkers en 26,53 euro/uur +
21% btw voor dee begeleider.
egeleider.

G
EM

Er wordt voorgesteld
oorgesteld dit sociaal
socia tewerkstellingsproject verder te zetten voor de periode van 1 april
tot en met
et 31 oktober 2020.
Aldus
dus
us gerekend met 160
16 werkdagen: 135.677,47 euro
Gaat over tot de sstemming over dit agendapunt:
Voor:
or:
FFrank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Hilde Despiegelaere,
Annemieke Dhaese, Nadia Hendrickx, Piet Berton, Geert Orbie, Han Vermaut, Werner
Coudyzer, Reinhart Madoc, Ilse Vandenbroucke, Wim Vandenberghe, Carine
Vandermeersch, Claudia Coudeville, Daniël Vanhessche, Chris Bourgois
Onthouding:
nt
Lieselotte Debackere, Peter-Jan Hallemeersch
BESLUIT:
Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de overeenkomst met Footstep 360° Groen, waarbij in
de periode van 1 april tot 31 oktober 2020 4 arbeiders en een ploegbaas ter beschikking gesteld
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worden en dit met een geraamde kostprijs van 135.677,47 euro.
11 Financiën - retributiereglement - 2020 - 2022 - aanpassing tarieven
DEBAT
Raadslid Geert Orbie en raadslid Piet Berton stellen de vraag aan wie dit dan precies aangerekend
ken
wordt. Het is gekend dat Fluvius beperkingen in de uitvoering ook aanrekent aan de aannemers.
rs.

AA
D

Schepen Claudia Coudeville antwoordt dat het Fluvius betreft die de retributie betaalt
etaalt
alt aaan de
gemeente.

Door de algemeen directeur wordt aangevuld dat het hier om een vergoeding voor minwaarden gaa
gaat
die binnen de intergemeentelijke samenwerking afgesproken is en algemeen aanvaard
anvaard wordt. Dit is een
retributie die door Fluvius zelf wordt voorgesteld.
BEHANDELING

R

De gemeenteraad,

TE

Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend
rend
end geconfronteer
geconfronteerd w
worden met de plaatsing
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen
gen op gemeentelijk ggrondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden
rkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en
aldus een impact hebben op het openbaar domein;
mein
mein;

N

Gelet op de goedkeuring door de gemeente
eente van de Code voor
vvo Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte
vlott uitvoering van de werken te bevorderen,
teneinde de hinder en de duur van
n de werken tot een m
minimum te herleiden;

EE

Gelet op het feit dat deze Code
od werd opgemaakt door
ode
d
een overlegplatform bestaande uit een delegatie
van nutsbedrijven en een delegatie van de gem
gemeenten;

G
EM

Gelet op het feit dat
at er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende
werken moeten worden
orden uitgevoerd die
d
di verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en
dat er daarnaast
aast een
en aantal werk
werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken
swerken
werken die omzeg
omzegge
omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Gelett op de actualisatie van
va de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog
voor
orr het totaal concep
concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP…;
Gelet op het nieu
nieuwe decreet lokaal bestuur;
nieuw
Gelet
elet op d
de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2020;
Gelet o
op het schrijven van Fluvius omtrent de aanpassing van de bedragen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan
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permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing
van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

AA
D

Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het
transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm
water, brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties
nstallaties
allatie kan
aangesloten worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens
eneens
eens aanzien als
nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen
men met of onmid
on
onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente
gemeente
te of indien he
het werken
zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente.

TE

Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken

R

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020
200 voor een termijn eindigend op 31
december 2022.

N

De retributie naar aanleiding van sleufwerken iss verschuldigd per d
da
dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt
bedraagt
be
agt voor werken
we
in rijwegen 2,14 euro, voor
werken in voetpaden 1,64 euro en voor werken
erken
en in aardewege
aardewegen 0,99 euro.
Op deze basisbedragen wordt, in analogie
gie met de niet-period
niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

EE

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meterr wordt als een volled
voll
volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3 - Retributiee voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen

G
EM

Voor de hinder veroorzaakt
roorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken
erken met een sleu
sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een
retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig
aansluitingspunt.
ngspunt.
Ter
er compensatie van d
div
diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder
als haar werkmaatsc
werkmaatsch
werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebie
grondgebied van de stad/gemeente.
Op
p deze basisb
basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.
Deze re
retributies
ret
zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het
nutsm
nutsma
grondgebied
ro
van de stad/gemeente.
Artikel 4 - Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Artikel 5 - Definitief karakter
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Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
12 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc
computerbeveiliging - beveiligingssoftware - opleiding personeel

-

cyberaanvallen

-

AA
D

“Recent werd het informaticasysteem van de gemeente Willebroek lamgelegd door hackers.
Het gebruik van computers en internet is tegenwoordig de norm. Ook de gemeente Jabbekee gaat met de tijd
mee en gebruikt allerhande software om gegevens te verwerken en data uit te wisselen. Hierbij
erbij gaat het vaak
om vertrouwelijke informatie. Die ontwikkeling naar een meer digitale overheid kan ookk een bedreiging
edreiging vormen
vorme
voor de veiligheid van die overheid, want gaten in de beveiliging kunnen ertoe leiden
den dat data in verkeerde
verkee
handen vallen.

R

De meeste systemen van de overheidsdiensten worden beveiligd door programma’s
ogramma’s
gramma die de gewo
gewone particulier
ook kan kopen. Die programma’s houden wel een aantal aanvallen, virussen,
russen, spyw
spyware, enzovoort
enz
enzov
tegen, maar
ook niet alles.

TE

Virussen die niet gekend zijn door het programma kunnen toch
ch schade aanrichten
aanrichten.

Een andere mogelijke factor is het feit dat de gebruiker, dat wil zeggen de gem
gemeentelijke ambtenaar, zich soms
niet bewust is van de vele virtuele gevaren. Wanneer het
het misbruik toch wordt
word ontdekt door een gebruiker, wordt
het soms niet gerapporteerd, waardoor het gevaar
ar even onzichtbaar blij
blijf
blijft.

EE

N

Audit Vlaanderen leverde in 2018 een rapport
port af over de cyberveiligheid
cybervei
cyberveil
van onze gemeenten. Daarbij werden
de 28 gemeenten doorgelicht. 24 daarvan
an bleken niet veilig te zijn
z voor cybercriminaliteit. Er was dus werk aan
de winkel en er werden al een aantal
al stappen gezet, onder andere via de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG).
Graag had ik hierover enkele
le vragen gestel
gesteld:

G
EM

• Is er bij de gemeentelijke
ntelijke diensten werk ggemaakt van een computerbeveiliging van het hele lokale netwerk?
Worden met andere
ndere woorden alle pc’s die met het internet zijn verbonden door een vorm van
computerbeveiliging
eveiligingg beschermd?
• Beschikt u over cijfermateria
cijfermateriaal met betrekking tot cyberaanvallen of problemen door virussen, spyware,
hackers,
ers, enzovoort die gericht
geric zijn tegen uw diensten? Indien niet, waarom worden hierover geen cijfers
verzameld?
rzameld?
zam
• Worden de gegevens en computers waarmee de gemeentelijke diensten werken beveiligd door gewone
beveiligingsprogramma’s
beveiligingsprogram
eveiligingsprogram
die ook gebruikt worden door particulieren, of is er sprake van extra
informaticabeveiliging?”
informaticabeve
Door
oor schepe
schepen
sche
Frank Casteleyn wordt geantwoord dat:
“De client
clients en servers van de gemeente Jabbeke worden door een vorm van computerbeveiliging beschermd.
In deta
detail treden is voor de veiligheid niet mogelijk maar we hadden hiervoor een audit van de externe partner
diee ook de beveiliging op zich neemt (onder andere de clients, email analyse, firewall, vlan configuratie, backup,…). Fluvius doet ook periodiek een ‘test-aanval’ op onze firewall om bepaalde onveiligheden te onderzoeken.
Als er zijn, worden deze weggewerkt.
Elk incident word ingeschreven in ons inkomend register. Bij een gegevenslek naar buiten toe zou, zoals wettelijk
verplicht, een aangifte moeten gebeuren maar dit is nog niet voorgevallen.
De beveiligingsprogramma's die gebruikt worden zijn professionele toepassingen.
De vertrouwelijke communicatie (rijksregister, sociale zekerheid,…) verloopt over een beveiligde verbinding die
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AA
D

ook over onze Fluvius-netverbinding loopt maar door hen gerouteerd wordt over de beveiligde lijnen. Fluvius
beheert ook bepaalde verbindingen tot binnen in de ministeries waardoor de volledige communicatie vaak over
het privénetwerk van Fluvius verloopt.
Er worden met regelmaat in het kader van informatieveiligheid sensibilisering gevoerd naar het personeel toe
over hoe om te gaan met de verschillende bedreigingen.
In 2017 en 2018 was er telkens één incident, in 2016 waren er twee. Deze werden telkens tegenhouden
zonder gegevenslek en hersteld aan de hand van de bestaande back-ups binnen de 1,5 uren met zeer beperkte
invloed op de werking.
De gemeente beschikt over een plan voor het herstel van de systemen. Gezien alle servers virtueel in het
ett Fluvius
datacenter (private cloud) draaien en de back-up-data relatief veilig in aparte segmenten van ons
ns netwerk
bewaard wordt, gaat het om het terugzetten van de gezonde virtuele servers.
Een volledig sluitend systeem bestaat niet maar met de veiligheid op het netwerk wordt
dt niet lichtzinnig
omgegaan.”
Raadslid Werner Coudyzer verwijst naar zijn veelvuldige vraag voor het verkrijgen
rijgen van een lilijst van de
onroerende goederen die de gemeente bezit. Hij heeft deze lijst nog steeds
ds niet ontvangen.
Raadslid Han Vermaut vraagt welke tijdspanne voorzien wordt bij het
et heropstarten van he
het systeem.

N
TE

R

De algemeen directeur antwoordt dat er een overeenkomst is over
ver de stabiliteit van het netwerk met
Fluvius. Vorige maand was er een defect veroorzaakt door
or een switch
switc en to
toen was het netwerk
gedurende een aantal uren buiten dienst. Ook in het eigen
igen systeem wordt
word regelmatig een back-up
voorzien. Daarvoor wordt samengewerkt met een bedrijf (…). Er is een
e verbintenis waarbij de
interventie steeds moet gebeuren binnen een tijdspanne
panne
anne van een halve d
dag.

13 Toegevoegd agendapunt - raadslid
slid Reinhart
Rei
Reinhartt Mad
Ma
Madoc – beveiliging snelwegparking
Jabbeke

EE

“Tijdens de plenaire vergadering van
an het Vlaams Parlement
Parleme op woensdag 27 november 2019 kwam de
Parlem
beveiliging van de snelwegparkings
gss aan bod.

G
EM

Hierbij verklaarde bevoegd Minister Lydia Peeters het volgende: “We gaan bepaalde parkings een identiteit
geven. De parkings die specifiek bestemd zijn voor vrachtwagens, zullen volledig heringericht worden, met
opnieuw maatregelenn zoals er eerder gen
geno
genomen werden langs de E40 met camera’s, bewakingstoestellen,
beveiligd hekwerk,, sanitaire
anitaire voorzieninge
voorzieningen. De parkings die meer bestemd zijn voor pendelaars en toeristen
worden op een andere manier bestemd
bestem
bestemd. Er wordt bekeken wat daar specifiek nog moet gebeuren. Wat alleszins
wel zal blijven,
en,
n, is het verhaal van de
d bewakingsagenten. We gaan hen blijven inzetten op de snelwegparkings
zodat zij een deel van de ketting
kettin van beveiliging vormen. We kunnen die infrastructurele maatregelen treffen,
maar de bewaking is tout court
co belangrijk."
De burgemeester van Middelkerke bezocht op vrijdag 13 december 2019 samen met afgevaardigden van de
politiediensten, Tex
Texaco en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de snelwegparking Mannekensvere. Na
dit bezoek werd de parking al deels afgesloten: langdurig parkeren of uitrusten is niet meer mogelijk, enkel nog
tanken.
nken. De bburgemeester eist ook permanente bewaking en de installatie van ANPR-camera's; indien deze er
niet kome
komen, dan wordt de snelwegparking gesloten.
Hierbij
ier volgende vragen aan de burgemeester:
• Was u betrokken of op de hoogte van dit plaatsbezoek?
• Zo niet, ontving u een schrijven naar aanleiding van de resultaten van dit plaatsbezoek?
• Met welke maatregelen hebt u gereageerd op het gedeeltelijk sluiten van de snelwegparking Mannekensvere
en de uitspraken van de burgemeester van Middelkerke tot het volledig sluiten, daar dit terug nefaste
gevolgen kan hebben voor de snelwegparking Jabbeke.”
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Door burgemeester Daniël Vanhessche wordt uitvoerig toelichting gegeven bij de stand van het dossier
met betrekking tot de snelwegparkings: vertrekkend van de vele problemen rond transmigratie, waarbij
de burgemeester uiteindelijk genoodzaakt was om de sluiting bij nacht voor het vrachtwagengedeelte
op te leggen en waarbij er nu opnieuw een veiligheidsoverleg gepland wordt met de Vlaamse minister
voor openbare werken, de federale minister voor binnenlandse zaken, de gouverneur en de
politiediensten. Daarbij wordt nadrukkelijk aangedrongen op een permanentie die dient georganiseerd
te worden vanuit de dienstenzone zelf. Tenslotte wordt nog verwezen naar de problematiek van de
nieuwe concessie waarvoor het dossier verwacht wordt in de komende periode en waarbij
bij eer
bezwaren zijn met betrekking tot het voorstel van inrichting.
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Raadslid Peter-Jan Hallemeersch vraagt of er ook iemand van het openbaar ministerie zal aanwezig
nwez zijn
bij het komende veiligheidsoverleg met de beide ministers. Het raadslid verwijst naar de uitspraak van
de gouverneur over de problematiek van de transmigranten. Het feit dat niemand
d van het openbaar
ministerie aanwezig zou zijn, is veelzeggend.
Raadslid Werner Coudyzer stelt de vraag welk standpunt de ‘toekomstige
tigee burgemeester
burgemeester’, rraadslid
Hendrik Bogaert, hier niet aanwezig, in dit dossier zal innemen.

14 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc
doc – sluiting spo
spoorwegovergang
Kwetshagestraat Jabbeke
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N

“Verwijzend naar mijn eerdere interpellatie, tijdens deze legislatuur
egislatuur in de gemeenteraad,
gemeen
waarbij ik de sluiting
van de spoorwegovergang aankaartte ter hoogte van de Kwetshagestraat
Kw hagestraat sin
sinds juni 2019 en het feit dat dit
o.a. voor fietsers een vervelende zaak is, omdat zijijj via minder fietsvrien
fietsvriend
fietsvriendelijke en onveilige wegen moeten
omrijden, stel ik u volgende vragen:
• Hoe ver staan de onderhandelingen met Infrabel
abel omtren
oomtrentt een alternatieve
a
spoorovergang voor fietser en
voetganger?
• Is er al een oplossing of een alternatief
ef voor het aankomende
aankomen recreatief fiets- en wandelseizoen, dat bijdraagt
tot het plattelandstoerisme voor de gemeente Ja
Jabbeke?
• Zo niet, hoe komt het dat de geme
gemeente
emeente
ente en de bevo
bevoegd
bevoegde schepen in het bijzonder niet eerder een alternatief
heeft uitgewerkt of de nodige
dige onderhandelingen heeft gevoerd met Infrabel, aangezien men wist dat de
spoorwegovergang ooit een keer zou worden aafgesloten?”

G
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Schepen Geert Deprée
prée antwoordt dat
da er reeds uitvoerige onderhandelingen met Infrabel gevoerd
werden voor de sluiting
iting van de overwe
overw
overweg Kwetshage. Er werd echter weinig resultaat bekomen. Tijdens
de onderhandeling
eling werd de intentie gelaten dat er door de gemeente mee geïnvesteerd zal worden in
tunnels voorr het recreatief ver
verke
verkeer en dit zowel in de Kwetshagestraat als in de Bekedijkstraat. Intussen
werd door
oor
or de gemeente een studiebureau aangesteld met een onderzoek naar de verbetering van de
inrit van
an de tunnel in de St
Stationsstraat en dit ten behoeve van de fietsers. Er is een voorontwerp dat
nu voorgelegd werd aan
aa Infrabel en de buurt. Indien dit goedgekeurd wordt, dan kunnen de werken
bespoedigd worden.
worden Voor de Westernieuwweg wordt er in het dossier van de afschaffing van de
overwegen steeds een brug of een tunnel voorzien voor rekening van Infrabel.
15 Toeg
Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc – openbare verlichting – ombouw
naar lledverlichting – rationeel energiegebruik
“Gelet dat een goede straatverlichting bijdraagt tot de veiligheid van de openbare weggebruiker.
Gelet dat op de gemeenteraad van 04 maart 2019 goedkeuring werd verleend aan het voorstel van raadslid
Hendrik Bogaert om in het beleidsplan van de gemeente Jabbeke een doelstelling met actieplan te voorzien
waarbij de openbare verlichting systematisch vervangen wordt ten voordele van meer energiezuinige LEDverlichting en waarbij op een meer dynamische wijze het beheer van de openbare verlichting kan opgenomen
worden.
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Had ik antwoord op volgende vragen:
• Wanneer werd of wordt gestart met de ombouw van bestaande verlichting naar ledverlichting op het
openbaar domein Jabbeke?
• Welke werken werden al uitgevoerd om de openbare verlichting qua energieverbruik te rationaliseren?
Graag een overzicht met vermelding van het verbruik ervoor en erna, jaarlijkse energiebesparing, timing en
totale investeringskosten.
• Welke werken zal het gemeentebestuur in 2020 laten uitvoeren om de openbare verlichtingg qu
qua
energieverbruik te rationaliseren? Graag een overzicht met vermelding van het verbruik qua energieverbruik
everbruik
verbruik
ervoor en erna, jaarlijkse energiebesparing, timing en totale investeringskosten.”
Schepen Jan Pollet verduidelijkt dat er samenspraak was met Fluvius. De gemeentelijke
telijke openba
openbare
verlichting is verkocht aan Fluvius. Bij het uitvoeren van wegenwerken zal in de toekomst
komst
mst de openbare
verlichting vervangen worden door LED-verlichting. In bepaalde straten worden
n verouderde
uderde palen en
e
armaturen eveneens vervangen door LED-verlichting. Een bedrag van 155.864
864 euro wordt
word in 2020
2
geraamd voor de vervanging door LED-verlichting.
Het raadslid vraagt over welke tijdsspanne de volledige openbare verlichting
rlichting zal geb
gebeuren
gebeuren.
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Schepen Jan Pollet denkt dat dit nog tijdens deze legislatuur zall gebeuren.

16 Toegevoegd agendapunt - gemeenteraadslid
id Piet Berton - Wonderwoudjes,
W
kleine
wildernissen of 'tiny forests': vraag tot inschrijven
ijven voor de proje
projectoproep van agentschap
natuur en bos
Toelichting ter zitting door het indienend raadslid:
dslid:
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“Tiny Forest is een concept dat bedachtt is door de Indiase in
ing
ingenieur Shubhendu Sharma (CEO Afforestt). Hij
baseerde zich weer op de bosbouwmethode
wmethode van de Japa
Japanse bomenexpert Akira Miyawaki. Dr. Miyawaki
ontwikkelde in de jaren ’70 een methode om natuurlijke,
natuurlijke
natuurlij inheemse bossen te herstellen. Hij legde ruim 1.700
bossen aan, waarvan 96,7% zich
ich binnen tien jaar tot
to een veerkrachtig ecosysteem ontwikkelden. Shubhendu
Sharma raakte geïnspireerdd door Miyawaki’s aanpak
aanp en vertaalde de werkwijze naar een stadsomgeving.
Tiny Forests worden wereldwijd
reldwijd
eldwijd steeds populair
populairder, en in onze regio is dat in Nederland aan een zeer sterke
opmars bezig. Ze maken
aken
ken deel uit van de oplossing
opl
op
om de CO2 uitstoot te bufferen, wat de opwarming van de
aarde kan tegen houden.
uden.
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Het principee is eenvoudig: op een
ee terrein van de grootte van minstens een tennisveld tot maximaal 50a een
uiterst dichtbegroeide
ichtbegroeide
chtbegroeide zone die zowel bomen, struiken als heide mag bevatten. Dit is niet alleen een groene
long, maar geeft op zeer korte
kor
kort tijd ook een enorme boost aan de biodiversiteit. Idealiter ligt zo'n kleine wildernis
dicht
chtt bij een school, kinde
kind
kinderopvang, zorgcentrum of een jeugdverblijf, zodat jong en oud optimaal van dit stukje
natuur kunnen geniet
geniete
genieten en het eventueel mee kunnen onderhouden. Voor onze jonge en oudere ontdekkers
worden er eetbare planten, bessenstruiken, notelaars, picknicktafels, zitbankjes en andere aantrekkelijke
natuurlijke
uurlijke elementen
elem
voorzien. Ook de kaart van "citizen science" wordt getrokken met insectenhotels,
egelhuisjes,
elhuisjes nnestkastjes en wildcamera's.
Jabbeke voorziet in zijn meerjarenplan het aanleggen van bos, tot wel 1 boom per inwoner. Dat zijn er heel
Jabbek
wat.
at In dat opzicht willen we een constructief voorstel indienen, om dat doel te helpen behalen.
Concreet wil ik verwijzen naar de vorige ‘projectoproep voor lokale vergroeningsprojecten’, van het agentschap
Natuur en Bos van 2019. Je kon als gemeente, maar ook als school of als feitelijke vereniging, of gezamenlijk,
een project indienen. De subsidie dekte tot 75% van de kosten, met een minimum van 15000€, tot maximaal
250.000€. Zo goed als alle kosten komen in aanmerking, muv de aanschaf van de gronden. In april 2020
lanceert AG Natuur en Bos een nieuwe oproep.
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Ik verwijs daarnaast ook naar de specifieke oproep van Minister Zuhal Demir die de lokale besturen daarbij
oproept om maximaal gebruik te maken van de braakliggende terreinen. De gemeente Jabbeke, en dan in het
bijzonder het OCMW beschikt historisch over flink wat weilanden of stukjes terrein die hiervoor vermoedelijk
in aanmerking komen - in het verleden werden ook al stukjes verkocht aan de VLM…
Concreet vraag ik de bevoegde schepen de aankomende projectoproep te gebruiken om een dossier in te
dienen voor de aanleg van zo'n kleine wildernis. Bijkomend zou ik willen verzoeken om hierbij ook aan
an de
d
deelgemeente Stalhille te willen denken, waar we nog niet over een bos beschikken.”
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Schepen Claudia Coudeville verwijst naar een andere oproep in die zin uitgaand van de provincie.
ovinc Er
moet een concreet plan zijn voordat een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden.
en. Er zijn al een
e
aantal plannen in dit aspect die eerder een samenwerking met de VLM inhouden. Om
m nu specifiek te
zeggen dat er nu al plannen hieromtrent zijn, is voorbarig.
Door de burgemeester wordt aangevuld dat de gemeente al vele jaren eigenaar
enaar
aar is van een dorp
d
dorpsbosje
in Stalhille waarop het indiende raadslid repliceert naar de verwijzing van
an de beperkte
eperkte kwaliteit
kwalite
kwalit van de
aanplanting.
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Raadslid Peter-Jan Hallemeersch laat de bedenking dat err in de deelkern Z
Zerkegem nu nog
woonuitbreidingsgebied is tegenaan het voetbalterrein die daarvoor
aarvoor perfe
perfect gesch
geschikt zou zijn.

17 Toegevoegd agendapunt - gemeenteraadslid
slid Piet Berton - V
Vraag tot goedkeuring van
het plaatsen van een geluidsversterking in de raadzaal, met o
opnamemogelijkheid, aan te
vullen met live-streaming

N

Toelichting ter zitting door het indienend
nd
d raadslid:

EE

“Het is een oud zeer dat debatten tijdens de gemeenteraad
gemeenteraa niet altijd even goed te volgen zijn. Niet iedere
collega rond deze tafel beschikt over een voldoende luid klinkende stem, en niet iedere toeschouwer die de
commissie of raadszitting bijwoont,
oont,
ont, beschikt over een eeven sterk gehoor. De vraag om de raadsleden te voorzien
van geluidsversterking is in het verleden al aangekaart
aangek
geweest, maar telkens wat achteruit geschoven.
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Daarnaast is er het gegeven van de notulen
notulen. De notulen vormen de officiële verslaggeving. De agendapunten
worden op basis vann notities tijdens de debatten aangevuld met een verslag van die debatten. We hebben
vanuit onze fractie
ctie al meermaals vast gesteld dat dit debat ofwel onvolledig, ofwel slechts summier werd weer
gegeven. Het
ett is misschien geen evidente
evi
taak om een debat in volle snelheid op correcte manier te verslaan,
maar anno
no 2020 kan men zich
zic hiervoor perfect op digitale technieken beroepen om geholpen te worden.
Verschillende
hillende gemeenten bes
beschikken derhalve ook over de mogelijkheid om de debatten op te nemen.
Tot slot roep ik op om dde piste van live-streaming te onderzoeken. Dit zou de burger toelaten om te participeren
aan de gemeentera
gemeenteraad, op het moment zelf, maar ook op later tijdstip want de beelden kan u posten op de
gemeentelijke
meentelijke website.
we
w
Dit wordt al in zeer veel gemeentes en steden toegepast, en zal ontegensprekelijk in de
toekomst
ekomst de
d norm worden. Transparantie en participatie zijn cruciaal om de politiek in dit tijdperk een nieuw
elan te ge
geven. De laatste verkiezingen waren nog maar eens een signaal van de burger die het gehad heeft
met de altijd wederkerende zelfde vorm van handelen. Dit idee lag al even op de plank, dus deed het mij dan
ook
ok enorm plezier om vast te stellen dat collega Hendrik Bogaert hier ook enorme voorstander van was. Hij
postte enkele maanden terug namelijk een mooi verslag op sociale media van zijn bezoek aan het bedrijf
Streamovations. Dit Zuid-Westvlaamse bedrijf is een topspeler in het segment van live-streaming. Voor wie nog
niet begrepen had wat live-streaming is: concreet kunnen we de gemeenteraad live uitzenden met beeld en
klant, en dit kan gevolgd worden via het internet. We slaan op dat moment niet 2 maar 3 vliegen in 1 klap:
geluidsversterking voor een helder debat, opnames voor een correcte weergave van notulen, en participatie van
de burger. In het verleden werd dit blijkbaar al uitgesteld, maar dergelijke installaties zijn niet gebonden aan
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een lokaal en eenvoudig herplaatsbaar, dus (wederom) wachten is niet nodig.
Budgettair mag je rekening houden met een kleine 30.000€ voor audioversterking inclusief opname en
hetzelfde voor de uitbreiding naar live-streaming. Ter vergelijking werden zopas op deze gemeenteraad
goedgekeurd:
• Fietsberging 30500€ & carport 60.000€
• Containerunits begraafplaats 73.500€
• Ondergrondse glascontainers 24.000€
Concreet vraag ik aan de raad een princiepsakkoord voor het plaatsen van:
1. Een geluidsinstallatie
2. Met opname mogelijkheid
3. Uit te breiden met live-streaming van de raad.”
Burgemeester Daniël Vanhessche merkt op dat er voldoende gecommuniceerd
municeerd werd dat dit
meegenomen zal worden bij de renovatie van het gemeentehuis.
Raadslid Geert Orbie vervolgt dat dit een materie van de gemeenteraad
meenteraad betreft
be
en dat het
schepencollege hierover niet kan beslissen.
MONDELINGE VRAGEN
- Raadslid Peter-Jan Hallemeersch verwijst naar de functies en manda
mandaten die de voorzitter van de
gemeenteraad uitoefent. De voorzitter van dee gemeenteraad is tev
tevens voorzitter van KSV Jabbeke,
wat voor hem geen probleem is. Het raadslid
dslid verwijst
verwijst ook naar
naa het feit dat de voorzitter van de
gemeenteraad onlangs ook voorzitter van de CD&V-afdeling
C
CD&V-afdelin
afde
Jabbeke zou geworden zijn. Dit kan
volgens het raadslid wel een probleem
m zijn voor de neutral
neutraliteit die van een gemeenteraadsvoorzitter
mag verwacht worden. Het raadslid
lid
id vindt dit een tegen
tege
tegenstrijdige situatie en vraagt welke stappen de
voorzitter zal ondernemen om dit recht te zzetten.
Door de voorzitter van dee gemeenteraad Chris
Chri Bourgois wordt geantwoord dat hij de rollen steeds
gescheiden houdt en dat
at er in een volgende zzitting hierover een antwoord geformuleerd zal worden.
- Raadslid Wernerr Coudyzer verwijst nnaar het gegeven dat er in de gemeente een 15-tal commissies
en raden werkzaam
kzaam
aam zijn. Bij iedere raad of commissie is er een voorzitter. Er wordt gewezen op de
verantwoordelijkheid
ordelijkheid
heid van de voorzitter
vo
om de zitting te leiden en in het bijzonder omtrent het
gegeven dat raadsleden hier
hie gerechtigd
g
kunnen zijn om hierbij aanwezig te zijn, zelfs bij het debat.

G

- Raadslid
adslid Reinhart Madoc:
Mado “De fietspaden langs de Gistelsteenweg zullen worden her aangelegd langs het
traject Gistelsteenweg
Gistelsteenwe Jabbeke/Roksem, meer bepaald vanaf Garage Cools tot aan Westkerke. Op 5
februari
bruari laatsleden was er een overlegmoment met de belangrijkste handelaars die een zaak uitbaten en
die het meest zzu
zullen worden getroffen naar aanleiding van deze her aanleg. Mijn vraag is de ook: Was de
schepen bevo
bevoegd voor openbare werken en lokale handel of een afvaardiging van het overige schepencollege
hierbij aan
aaanwezig? Zo niet, welke was de reden van het niet aanwezig zijn van dit bestuur op dit overleg?”
Sch
Schepen Jan Pollet antwoordt dat hij voor dit overleg verontschuldigd was. Het is AWV die dit
overleg organiseerde.
Burgemeester Daniël Vanhessche vult aan dat bij een later overleg meer dan de helft van de
inwoners aanwezig waren en dat op dit overleg ook het merendeel van de lokale handelaars present
waren in aanwezigheid van leden van het schepencollege.
- Raadslid Piet Berton meldt dat het vrijliggend terrein in Vlamingveld te Jabbeke omgeschapen werd
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tot een omgeploegd veld. Wordt hiervoor iets ondernomen?
Door schepen Claudia Coudeville wordt verwezen naar de tractoractiviteit van KLJ en dat de
passende stappen zullen gezet worden voor het nodige herstel.
- Raadslid Geert Orbie vraagt of de landbouwraad al bijeengekomen is en is er een reden waarom
deze raad nog niet samengekomen is.
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Burgemeester Daniël Vanhessche antwoordt dat er weinig mensen zich kandidaat gesteld hebben
voor deze raad.

Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen
en de redactie vvan de ter
tafel liggende notulen van de zitting van 3 februari 2020. De volgende gemeenteraadszitting
meenteraadszitt
wordt
gepland op maandag 6 april 2020. De vergadering wordt beëindigd om 21u55.
De voo
vvoorzitter,
C. B
Bourgois
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De algemeen directeur,
G. Acke.
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