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Voorzitter: BOURGOIS Chris
Raadsleden: VANHESSCHE
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In
toepassing
van
het
besluit
van
de
burgemeester
burgemeeste
van
14
april
2020
(https://www.jabbeke.be/Details.aspx?detail=29625)
9625)) wordt de verga
9625
vergadering op digitale wijze gehouden
via de toepassing MS Teams en met live-streaming.
treami
eaming.
ng. Voor de we
weergave van het debat kan verwezen
worden naar het digitale verslag onder http://www.jabbeke.be/bestanden/gr09112020.mp4
ttp://www.jabbeke.be/
ww.jabbeke.be
De zitting vangt aan vanaf 20 uur.

1 Goedkeuring verslag vorige
rige
ge zitting

De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 5 oktober
2020.
2 Politiereglementen
eglementen - poli
politiereglement op het wegverkeer - Hagebos 30 en 31 mindervalide
valide parking
De gemeenteraad,

Gelet op de nieuw
nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet
elet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet o
op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
166 m
maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
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Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

AA
D

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij hett algemeen
gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld
tgesteld
steld door
de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008;
Gelet op het advies van het schepencollege in zitting van 05-10-2020;

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekkingg hebben op gem
gemeen
gemeentelijke
wegen en plaatsen;

R

Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer
eer binnen de gemeente;
gemeen
gem
BESLUIT:

TE

Artikel 1:
In de Hagebos, op de parkeerzone naast huisnr. 30, wordt een parke
parkee
parkeerplaats, voorbehouden voor
mindervaliden, aangelegd.

N

Dit wordt aangeduid door het verkeersbord
bord
d E9a met ond
onder
onderbord waarop het pictogram van een
mindervalide is aangeduid.
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Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordtt ter kennisgeving ove
o
overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid.
3 Intergemeentelijke
ke
e samenwerking - TMVW - buitengewone algemene vergadering - 11
december 2020
Gelet op het feit de gemeente Jabb
Jabbeke aangesloten is bij TMVW ov;
Gelet op
p de statuten van TMV
TMVW ov;

Gelet
elet
et op de oproepin
oproeping
oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 11
december 2020, wa
waa
waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet
let de bepal
bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
bepali
BESLUIT
BESLUIT:

Artikel
rt
1:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering TMVW ov van 11 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. Artikel 432 DLB)
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4. Begroting 2021 (cfr. Artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
Varia

TE
R
AA
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Artikel 2:
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger (raadslid Hilde Despiegelaere) of de
plaatsvervangend vertegenwoordiger (raadslid Ilse Vandenbroucke) op om namens het bestuurr aalle
akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW
VW ov
vastgesteld op 11 december 2020, te onderschrijven en haar stemgedrag af te stemmen opp het in de
beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten
ndapunten
punte van
voormelde buitengewone algemene vergadering.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit zal :
• hetzij per post t.a.v. FARYS I TMVW(…),
• hetzij per elektronische post (…),
gestuurd worden.

4 Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone
ngewone algemene
al
vergadering - 16
december 2020
A. RAADSBESLUIT m.b.t. AGENDA VAN BUITENGEWONE
ENGEWONE ALGEM
ALGEMENE VERGADERING
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld
gesteld
eld om te kunne
kunnen beslissen;

N

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de
d Intercommunale voor vuilverwijdering en verwerking in Brugge en Ommeland,
nd, afgekort tot IVBO
IVBO.

EE

Gelet op het feit dat de gemeente
meente wordt opgero
opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IVBO diee bijeengeroepen wor
word
wordt op 16 december 2020 per aangetekend schrijven van
16 oktober 2020;

G
EM

Gelet op het artikel
tikel
kel 432 van het de
decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
algemene vergadering
rgadering
ng voor de ggemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks
aangewezenn door de gemeenteraden
gemeente
gemeen
uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger
herhaald
d wordt voor elke algemene
alg
alge
vergadering;
Gelet
elet
et op het decreet llo
lokaal bestuur;
BESLUIT:

Artikel
rtikel 1:
Zijn goedkeuring
goed
te hechten aan de agenda van deze algemene vergadering en de daarbij horende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
docum
1. SSamenstelling van het bureau
2. Goedkeuring voorgenomen activiteiten en strategie 2021 (kennisname budget & werkingsbijdragen
2021 – kennisname investeringsprogramma 2021);
3 Varia.
Artikel 2:
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De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering
van IVBO van 16 december 2020 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten;

B. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS

AA
D

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de
intercommunale IVBO, (…).

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor
oor vuilverwijdering
vuilverwijde
en
e verwerking in Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO.

R

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene
algemen vergadering
ver
van
IVBO die bijeengeroepen wordt op 16 december 2020 per aangetekend
ekend schrijven van 16 oktober 2020;

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

N

BESLIST

TE

Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal
all bestuur, waarbij
w
be
bepaald wordt dat de
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld
eld
ld is uit vertegenw
vertegen
vertegenwoordigers rechtstreeks
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat vvan de vertegenwoordiger
herhaald wordt voor elke algemene vergadering;

EE

Artikel 1:
Gemeenteraadslid Wim Vandenberghe
nberghe aan te duiden
duid als volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergadering
gadering van IVBO op 16 december 2020;
Artikel 2:
Gemeenteraadslid Joël
oël Acke aan te duiden
duid als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om
deel te nemen aan
an de algemene verga
vergadering
vergad
van IVBO op 16 december 2020;

G
EM

Artikel 3:
Het college
ege van burgemeester
burgemeeste en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing
sing en onder meer
mee kennisgeving hiervan te verrichten aan de het secretariaat van de
intercommunale
tercommunale
rcommunale IVBO,
IVBO (…)
5 Intergemeentelijke
Intergemeent
samenwerking - IVBO - afvalbeleid - verlengen intergemeentelijk
samenwerkingsverband
samenwerkin
menwerkin
De geme
gemee
gemeenteraad,

Dee gemeente Jabbeke is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVBO voor de
inzameling en verwerking van het afval op haar grondgebied.
Er zijn de statuten van IVBO, goedgekeurd in buitengewone algemene vergadering op 18 december
2019, in het bijzonder artikel 6, tweede alinea, inzake de statutaire duur van de vereniging die verstrijkt
op 05/11/2021.
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Er is het decreet over het lokaal bestuur dd. 22/12/2017, in het bijzonder artikel 423, dat bepaalt dat
de statutaire duur opnieuw verlengd kan worden met een nieuwe periode van 18 jaar. Een dergelijke
beslissing tot verlenging dient in de loop van 2021 genomen te worden door de algemene vergadering
der vennoten.
Er is het rapport van de, door het burgemeestersoverleg van de regio Brugge in 2017-2018 in het leven
geroepen, begeleidingscommissie.

AA
D

Overwegende dat de jaarrekeningen van IVBO normaliter opgesteld worden in een waardering
ering in
continuïteit en dat het zinvol is dat nu reeds een princiepsbeslissing genomen wordt over de verlenging
van IVBO voor een nieuwe termijn van 18 jaar, eindigend op 05/11/2039, zodat bij het opstellen
stelle van
de jaarrekening over het boekjaar 2020 de waardering in continuïteit verder kan gehanteerd
anteerd
nteerd worden.
worde

Rekening houdend met het feit dat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder
deelhouder va
van
het samenwerkingsverband IVBO, en dat het dan ook voor de IVBO noodzakelijk
kelijk is dat de ggemee
gemeente
zich principieel uitspreekt ten aanzien van verlenging van de afvalintercommunale
munale
unale IVBO;
IVBO

R

Er is het schrijven namens de raad van bestuur van de IVBO dd. 28/09/2020
/09/2020 met h
het ver
verzoek aan de
gemeente om een princiepsbeslissing te nemen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
n.

BESLUIT:

TE

Gaat over tot de stemming met algemeenheid van stemmen.
mmen.

N

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent haar principiële
cipiële goedkeuring
goedkeuring o
om de duur van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVBO te verlengen
engen met een nieu
nieuw
nieuwe termijn van 18 jaar.
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Artikel 2:
De definitieve beslissing omtrent
mtrent de verlenging
verleng
verlengi
zal in 2021 het voorwerp uitmaken van een
gemeenteraadsbeslissing inn het kader
kader van een buitengewone algemene vergadering die zich zal dienen
uit te spreken over deze
ze verlenging en de da
d
daarmee gepaard gaande statutenwijziging.
6 Intergemeentelijke
eentelijke
ijke samenwe
samenwerking - ELZ WE40 - Samenwerkingsovereenkomst tussen
ELZ WE40
40
0 en de lokale be
best
besturen m.b.t. de pool huisbezoekers
-IELZ
Z WE40 mailt op 27/10/2020
27/
27
hierna opgenomen bericht:
"Zoals reeds werd besproken (onder andere op het covidteam) moet er een overeenkomst opgemaakt
worden
rden tussen de lokale besturen en de zorgraad uit de eerstelijnszone We40 in functie van de
samenstelling
samenstellin
menstel
van de pool huisbezoekers. Volgens de gemaakte afspraken heb ik in bijlage de
overeenkomst opgemaakt. Er dient enkel nog doorgegeven te worden wie de vertegenwoordigers van
overeenk
de gem
gemeente zijn die het document zullen ondertekenen en welke hun functie binnen de gemeente is.
Van
an zodra ik dit doorgekregen heb, kan ik dit ook aanvullen en kan het document rondgestuurd worden
ter ondertekening. Alle handtekeningen dienen uiteraard op hetzelfde document verzameld te worden,
dus we zullen dan best en volgorde afspreken. Bieke Uyttenhove, de voorzitter van de zorgraad, zal
alvast als eerste het document ondertekenen.
Gelieve bijgevoegd document reeds door te nemen en indien er opmerkingen of bedenkingen zijn,
deze tijdig door te geven. Het document (met alle 5 de handtekeningen) moet op 13/11 uiterlijk
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ingediend worden bij de overheid. Gelieve hier rekening mee te houden indien deze overeenkomst
nog op een gemeenteraad of schepencollege gebracht moet worden.
Willen jullie aub tegen eind deze week doorgeven wie het document zal ondertekenen? Dit nemen wij
dan op in het document en dan kan in de loop van volgende week dit verder in orde gebracht worden."

AA
D

-IIIntussen zijn de coördinaten opgegeven van de personen die zullen ondertekenen. In toepassingg va
van
artikel 247 DLB zijn dit voorzitter gemeenteraad en algemeen directeur.
Belangrijk aandachtspunt is het bepalen van de zienswijze ten opzichte van de vraag welke de hoogte
moet zijn van de vergoeding voor de inzet van de huisbezoeker(s) OCMW na melding van
an COVID-19
COV
besmetting bij kwetsbare personen.
De middelen van de ELZ WE40 zijn schaars en zo goed als beperkt tot het uitbetalen
etalen
len van de lonen
voor de coördinatoren ELZ WE 40 en COVID-team.
BESLUIT:

R

Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorgelegd ontwerp van samenwerkingsovere
samenwerkingsov
samenwerkingsovereenkomst.

TE

Artikel 2:
Er kan een compensatie uitgekeerd worden voor het interne
terne coördinatiecoördinatie- en
e planningswerk van de
huisbezoeker(s) (zo ook voor Jabbeke), maar gelet op
p de schaarse midde
middelen van ELZ WE40 wordt
beslist hier niet op aan te dringen. Ditzelfde standpunt
ndpunt wordt ingeno
ingenomen door de collega-lokale
besturen.

N

Artikel 3:
De samenwerkingsovereenkomst zal dan ook worden o
ondertekend zonder inlassing van een
vergoedingssleutel.

G
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7 Woonbeleid - Intergemeentelijke
emeentelijke Sam
Samenwerking Woonpunt - overeenkomst met
statutaire draagkrachtt - wijziginge
wijzigingen
Juridisch kader:
- Decreet van 22 december 2017 o
over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 56 betreffende de
bevoegdheid
id van het college van burgemeester en schepenen
Verwijzingsdocumenten:
ngsdocumenten:
- Overeenkomst
vereenkomst met sta
statutaire draagkracht houdende de interlokale vereniging Woonpunt feiten,
context en argumen
argumentatie
argument
- Verder worden wijzigingen aangebracht om de overeenkomst met statutaire draagkracht in
overeenstemming te brengen met de werkelijkheid.
overeenstemm
- De tekst w
wo
wordt in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het besluit van de Vlaamse
regerin d.d. 16.11.2018.
regering
- Een nieuw
n
hoofdstuk in verband met de financiële repercussies van de samenwerking wordt
opgenomen.
op
De interlokale vereniging Woonpunt werd op 1 februari 2019 uitgebreid met de gemeente.
Hiervoor gebeurde in 2018 reeds een aanpassing van de overeenkomst met statutaire draagkracht.
Ondertussen heeft ook het OCMW van Jabbeke beslist om toe te treden (goedkeuring gemeenteraad
op 16 december 2019) en dient een bijkomende aanpassing te gebeurden van de overeenkomst met
statutaire draagkracht.
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Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt:
1. om de overeenkomst verder aan te passen aan het decreet lokaal bestuur, inzonderheid wat betreft
de nieuwe benaming van de OCMW-vereniging(welzijnsvereniging) en het bestuursorgaan (raad van
bestuur) (aanpassing artikel2.2, artikel 2.4 en artikel 5), alsook te corrigeren wat de verwijzing in
artikel 7 betreft (correctie van de datum van het decreet);
2. om een aantal achterhaalde passages te schrappen of te actualiseren (de verwijzing naar de
oprichting in artikel 1.3, de oorspronkelijke uitstapregeling zoals opgenomen in artikel 1.4 enn het
he
gebruik van de term budget in de plaats van de term begroting in artikel 2,4 en artikel 4.)
3. om de overeenkomst af te stemmen op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november
mber 2018
over het lokaal woonbeleid, niet alleen algemeen (artikel 1.4) maar ook de meer specifiek
cifiek
ek do
door de
vermelding dat het beheerscomité ook de stuurgroep is in de zin van artikel 25 van het besluit (2,4).
Voorts wordt ook de vertegenwoordiger van het agentschap Wonen-Vlaanderen
en opgenomen
enomen als vas
vast
lid van het beheerscomité doch enkel met adviesbevoegdheid (artikel 2.2)

TE

R

Tot slot wordt bij het financieel aspect van de samenwerking voortaan
aan een
n duidelijk on
onderscheid
gemaakt tussen de inbreng van de deelnemers en het financieel beheer,
eer, en dit door de in
invoeging van
tussentitels. Daarnaast wordt het hoofdstuk uitgebreid met een
en rubriek gewijd aan
aa de financiële
repercussies. Die aanpassing houdt in dat elke deelnemer zelf instaat voor de finan
financiële repercussies
van het niet-naleven van de activiteiten in het subsidiedossier.
er.
r. Van dit principe
pri
kan
ka afgeweken worden
middels gemotiveerde beslissing van het beheerscomité met gewone meerderheid
meerd
meerder
van stemmen.
De tekst van de gewijzigde overeenkomst met statutaire
atutaire draagkracht werd goedgekeurd door het
beheerscomité van Woonpunt op 22 septemberr 2020.

BESLUIT:

N

De wijziging van de overeenkomst met statutaire
tutaire
re draagkracht dient
d
die nu door alle deelnemers te worden
goedgekeurd.

G
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Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzig
gewijzigde overeenkomst met statutaire draagkracht houdende
de interlokale vereniging
ng Woonpunt en keurt
keu deze goed.
Artikel 2:
Een afschrift van dezee beslissing wordt
wo
bezorgd aan Woonpunt
8 Vrijetijd
rijetijd - Jeugdwe
Jeugdwerkbeleid - reglement kampvervoer voor jeugdverenigingen herneming
erneming
rneming
DEBAT – behand
behande
behandeling van het ingediende amendement
Door
oor raad
raadsl
raadslid Piet Berton wordt voorgesteld om voor het basispakket kampvervoer, de schrapping te
doen van de aanrekening van 0,2 euro/km en de schrapping van de beperking tot één aanvraag per
groep en per kalenderjaar.
Dit
it kan vervangen worden door:
• Er wordt een onderscheid gemaakt voor jeugdverenigingen met meer dan 100 leden, en minder dan
100 leden.
• Voor de jeugdverenigingen met minder dan 100 leden is één aanvraag per groep binnen de jeugden jongerenvereniging per kalenderjaar gratis. Er worden in dat geval geen kosten voor kilometers
aangerekend.
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• Voor de jeugdverenigingen met meer dan 100 leden zijn twee aanvragen per groep binnen de jeugden jongerenvereniging per kalenderjaar gratis. Er worden in dat geval geen kosten voor kilometers
aangerekend

AA
D

Na debat, gaat over tot de stemming over het ingediende amendement
Voor: Nadia Hendrickx, Lieselotte Debackere, Peter-Jan Hallemeersch, Piet Berton, Geert Orbie,
Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke, Werner Coudyzer, Reinhart Madoc
Tegen: Frank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Hilde Despiegelaere,
aer
Annemieke Dhaese, Ilse Vandenbroucke, Wim Vandenberghe, Carine Vandermeersch,
meersch,
Hendrik Bogaert, Claudia Coudeville, Daniël Vanhessche, Chris Bourgois
BEHANDELING van het voorstel

Gelet op het feit dat door de gemeenteraad op 1 juli 1996 een reglement op het
et kampvervoer
mpvervoer werd
wer
goedgekeurd.
Gelet op het feit dat door de gemeenteraad op 20 juni 2006 dit reglement
ment op het kampvervoer
kampverv
werd
hernomen en aangepast.

R

Gelet op het feit dat in de loop van het werkingsjaar 2014-2015
14-2015 reeds werd gewerkt aan de
ontwikkeling van een aangepast en geactualiseerd kampvervoerreglement.
oerreglement
oerreglement.

TE

Gelet op het feit dat in de voorgaande jaren steeds
dss werd gerekend op een grote gemeentelijke
inspanning waarbij de kostprijs, inzet van personeel
el en planning meestal
meesta niet in verhouding stonden
meest
met de aanvragen.

N

Gelet op het feit dat om de gemeentelijke inspanning
inspanni
panning te kunnen
kunn behouden een aantal aanpassingen in
het kampvervoerreglement worden voorgesteld.
orgeste
orgesteld.

G
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Gelet op het feit dat het basispakket
ket kampvervoer volgende
volg
zaken inhoudt:
• Er wordt 0.2 euro vanaf de eerste kilometer ge
gere
gerekend.
• Er is één aanvraag per groep
oep binnen de jeugdǦ
jeugd en jongerenvereniging per kalenderjaar.
• Enkel op werkdagen van
an 7u30 tot 17u
17 (vertrek
(vert
en aankomst in Jabbeke).
• Door het college van burgemeester en
e schepenen kan een afwijking tot aanvraag vervoer op
zaterdag in uitzonderlijke
onderlijke
nderlijke omstandighe
omstan
omstandigheden
dig
worden toegestaan.
• Laden en lossen
en mag maximaal twee
twe uur in beslag nemen.
• Er wordt enkel getransporteerd
etransporteerd binnen de landsgrenzen.
Gelet op
p het feit dat er een w
wijziging van artikel 3, voorwaarden, sectie 2 wordt voorgesteld:
"Het
Het
et gemeentelijk kamp
kam
kampvervoer is enkel mogelijk op werkdagen en dit van 7u30 tot 17u (vertrek en
aankomst in Jabbeke
Jabbeke)
Jabbeke). Door het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking tot aanvraag
vervoer op zaterd
zater
zaterdag in uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan. Laden en lossen kan ’s
avonds
onds of op zza
zaterdag, maar mag maximaal twee uur in beslag nemen. Per begonnen avonduur (vanaf
17u)
u) of zate
za
zaterdaguur wordt 50 euro per uur aangerekend. Voor het laden en lossen staat de aanvrager
zelf in. D
De richtlijnen van de chauffeur zijn evenwel bindend."
Aldus
d wordt een wijzigingsvoorstel van het kampvervoerreglement aan de gemeenteraad van 9
november 2020 voorgelegd.
Gaat over tot de stemming over het agendapunt:
Voor: Frank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Hilde Despiegelaere,
Annemieke Dhaese, Ilse Vandenbroucke, Wim Vandenberghe, Carine Vandermeersch,
Hendrik Bogaert, Claudia Coudeville, Daniël Vanhessche, Chris Bourgois
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Tegen: Nadia Hendrickx, Lieselotte Debackere, Peter-Jan Hallemeersch, Piet Berton, Geert Orbie,
Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke, Werner Coudyzer, Reinhart Madoc
BESLUIT:
Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het aangepaste reglement voor kampvervoer voor
jeugdverenigingen zoals hierna:

AA
D

"Art. 1. Algemeen.
1. Binnen de perken van het goedgekeurde budget kan elke erkende Jabbeekse
se jeugdǦ
jeugd en
jongerenvereniging, die haar werking en maatschappelijke zetel te Jabbeke heeft, een beroep doen o
op
de gemeentelijke dienstverlening voor het vervoer van materiaal en/of bagage.

Art. 3. Voorwaarden.
BASISPAKKET KAMPVERVOER

Er wordt 0.2 euro vanaf de eerste kilometer
meter
er gerekend.
Er is één aanvraag per groep binnen de jeug
jeugd
jeugdǦǦ en jongerenvereniging
jongere
jongeren
per kalenderjaar.
Enkel op werkdagen van 7u30 tott 17u (vertrek en aa
aank
aankomst in Jabbeke).
Door het college van burgemeester
meester en schepenen
sc
schepene kan een afwijking tot aanvraag vervoer op
zaterdag in uitzonderlijke omstandigheden
mstandigheden
mstan
gheden wor
worde
worden toegestaan.
• Laden en lossen mag maximaal
ximaal twee uur in be
beslag nemen.
• Er wordt enkel getransporteerd
sporteerd binnen de landsgrenzen.

EE

N

•
•
•
•

TE

R

Art. 2. Definities.
• Kampvervoer: het vervoer van materiaal en/of bagage van en naar de kampplaats.
mpplaats.
• Kampplaats: een overnachtingsaccommodatie hetzij onder de vorm
rm van
n een daartoe bestemd
gebouw, hetzij onder de vorm van een tentenkamp of een combinatie
natie van beide.
• Kamp: een voor de eigen leden georganiseerde meerdaagse activiteit
iviteit (minimaal vier
vie aaneensluitende
a
overnachtingen) waaraan tenminste tien leden deelnemen
en (begeleiding niet inbegrepen). Het
kampvervoer geldt niet voor weekends.

AANVULLEND KAMPVERVOER
MPVERVOE
MPVERVOER

G
EM

• Per extra aanvraag
ag voor eenzel
eenz
eenzelfde
e
groep binnen de jeugdǦ en jongerenvereniging wordt forfaitair
250 euro
ro
o aangerekend.
• Indienn het laden en lossen
losse langer dan twee uur in beslag neemt, wordt er per begonnen uur
aanvullend
anvullend
nvullend 50 euro aang
aangerekend.
aan
• Indien
ndien er een twee
tweede
tweed vrachtwagen wordt aangevraagd en dit wordt toegestaan door het college
van burgemeester
burgemeeste en schepenen – gelet op de mogelijkheid tot inplanning bij de dienst
burgemeest
Gemeentewerken – wordt aanvullend 250 euro aangerekend.
Gemeentewer
• Het college van burgemeester en schepenen kan een buitenlands kampvervoer toestaan wanneer
dit bin
binnen een straal van 300 kilometer – gerekend vanaf Jabbeke – plaats zal vinden. Voor
binne
buitenlands
buiten
uiten
vervoer wordt aanvullend 100 euro aangerekend.
1. Het gemeentelijk kampvervoer wordt aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier kan gevonden worden op de gemeentelijke website (www.jabbeke.be > vrije
tijd > jeugd > aanvragen & subsidies > aanvraagformulier kampvervoer). De aanvraag wordt gericht
aan het college van burgemeester en schepenen en wordt ten laatste op 1 juni van het betreffende
kalenderjaar ingediend.
2. Het gemeentelijk kampvervoer is enkel mogelijk op werkdagen en dit van 7u30 tot 17u (vertrek en
aankomst in Jabbeke). Door het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking tot
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Art. 4. Aanvullende bepalingen.

TE

R

AA
D

aanvraag vervoer op zaterdag in uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan. Laden en lossen
kan ’s avonds of op zaterdag, maar mag maximaal twee uur in beslag nemen. Per begonnen avonduur
(vanaf 17u) of zaterdaguur wordt 50 euro per uur aangerekend. Voor het laden en lossen staat de
aanvrager zelf in. De richtlijnen van de chauffeur zijn evenwel bindend.
3. Voor het gemeentelijk kampvervoer wordt er per gereden kilometer een vergoeding aangerekend
van 0.2 euro.
4. Het gemeentelijk kampvervoer is enkel mogelijk binnen de landsgrenzen. Op zonǦ en feestdagen
wordt geen vervoersopdracht of laden en lossen toegestaan.
5. Het gemeentebestuur stelt kosteloos één vrachtwagen en één chauffeur per vervoersopdracht
acht
cht aan.
Indien er een tweede vrachtwagen wordt aangevraagd en dit wordt toegestaan door het college
van burgemeester en schepenen – gelet op de mogelijkheid tot inplanning bij de d
dienst
Gemeentewerken - wordt hiervoor 250 euro aangerekend.
6. De jeugdǦ of jongerenvereniging duidt op voorhand één persoon aan die met de vrachtwagen zal
meereizen. De meerderjarige begeleid(st)er die meereist met de vrachtwagen
gen is verzekerd tege
tegen
stoffelijke en lichamelijke schade.
7. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of verlies
lies van de goedere
goed
goederen naar
aanleiding van de vervoersopdracht die geschiedt op basis van ditt reglement.
ment. Het te vervoeren
v
materiaal en/of bagage is niet verzekerd.
8. De jeugdǦ of jongerenvereniging moet de eventuele annulatie van
an de vervoersopdrac
vervoersopd
vervoersopdracht (heenǦ en/of
terugreis) minimaal één werkweek op voorhand schriftelijk
riftelijk melden aan het college van
burgemeester en schepenen.
9. Alle eventuele extra formaliteiten en/of administratieve
vee kosten zij
zijn voor rek
rekening van de aanvrager.
10. Afwijkingen op de voorwaarden verbonden aan het kampvervoer wo
worden behandeld door het
college van burgemeester en schepenen.

G
EM

EE

N

1. De gemeentelijke jeugddienst en de dienst Gemeentewer
Gem
Gemeentewerken
eentewe
zijn samen belast met de praktische
uitvoering van dit reglement. Dit re
reglement
glement is binden
bindend voor alle jeugdǦ en jongerenverenigingen die
op basis van dit reglement een beroep willen doen op
o de gemeentelijke dienstverlening betreffende
het kampvervoer.
2. Wie zich niet aan de bepalingen
palingen van dit reglement
reglem
regle
houdt, kan na verslag van de jeugddienst en bij
beslissing van het college
ege van burgemeeste
burgemeester en schepenen, de mogelijkheid van de dienstverlening
inzake het kampvervoer
ervoer worden ont
ontz
ontzegd. Elke nieuwe aanvraag kan door het college van
burgemeester enn schepenen word
worde
worden geweigerd op grond van vastgestelde inbreuken tijdens
voorgaande dienstverleningen.
nstverleningen.
3. Ingeval vann betwisting
sting moet het
he jeugdwerkinitiatief binnen de veertien dagen schriftelijk bezwaar
indienenn per aangetekende zending
ze
bij het college van burgemeester en schepenen. Het college van
burgemeester
emeester en schepenen
schepen beslecht alle geschillen terzake, zonder mogelijkheid tot verhaal.
schep
4. Het
et college van burgemeester
burge
en schepenen kan in de geest van dit reglement beslissen over
specifieke aanvrage
aanvragen van de jeugdǦ en jongerenverenigingen."
9 Patrimoniu
Patrimonium - Inbreidingsproject Jabbeke - aanvulling speelzone - ontwerp
De geme
gemeenteraad

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in het kader van het jeugdwerkbeleid en het
inbreidingsproject Jabbeke over te gaan tot een uitbreiding van de bestaande speelzone ter hoogte van
de Kapellestraat te Jabbeke.
Voor de aanvullende speelmogelijkheden betekent dit een totale kostprijs van 13.680,40 euro exclusief
btw (16.553,28 euro inclusief btw).
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Het voorstel betreft een uitbreiding met volgende onderdelen:
x de zandwereld met een kostprijs van 5150,60 euro
x klimrots (aansluiting bij bestaande rotsen) met een kostprijs van 3855,00 euro
x spreekbuis/hoorbuis (inclusief spelen) met een kostprijs van 3593,60 euro
x muziekwand met een kostprijs van 1.081,20 euro

AA
D

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt
dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 §2, 11° -.in verband
d me
met
het vaststellen van de wijze waarop opdrachten voor aanneming van werken en levering van diensten
worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan.
Van toepassing op dit besluit is ook de wet van 24 december 1993, betreffende overheidsopdrachten,
heidsopdrachten,
Koninklijk Besluit van 8 januari 1996.
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996, betreffende overheidsopdrachten
drachten voor aaanne
aanneming
van werken, leveringen en diensten, en de concessies voor openbare werken,
erken,
n, meer in het bij
bijzonder
artikel 120 dat de maximumbedragen vaststelt voor onderhandelingsprocedures.
rocedures.
ocedures.

R

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd voor de aankoop van de rubberen tegels
houdende het lastenboek opmeting, raming.

TE

BESLUIT:

Artikel 1:
Er wordt goedkeuring gegeven aan het voorstel tot aankoop van aanv
aanvullende speelmogelijkheden voor
de bestaande speelzone in het kader van
ann het
he iinbreidingsproject
nbreidingspro
breidi
Jabbeke ter hoogte van de
Kapellestraat.

G
EM
EE

N

Artikel 2:
De aankoop van de voorgestelde uitbreiding wor
wordt ger
gerealiseerd na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking vooraf.
Artikel 3:
Deze opdracht zal gefinancierd
inancierd
nancierd worden doo
door middel van de kredieten ingeschreven in de buitengewone
begroting van het jaar
aar 2020.
10 Mobiliteit
iteit
eit - fietsfondsd
fietsfondsdo
fietsfondsdossier - minnelijke verwerving grond voor aanleg losliggend
fietspad
ad
d Aartrijksestee
Aartrijksesteenw
Aartrijksesteenweg - ontwerpakten
(Voor
Voor
or de behandeling van dit agendapunt verlaat de voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Chris
Bourgois, de zitting. Het voorzitterschap wordt voor dit agendapunt waargenomen door het raadslid
met de meeste d
dienstanciënniteit zoals voorkomend op de rangorde van de gemeenteraadsleden,
bepaald
paald op 02 januari 2019 en in dit geval burgemeester Daniël Vanhessche)
De geme
gemeenteraad,

Er wordt gewezen op de volgende wettelijke bepalingen
• artikel 162 van de grondwet
• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen met artikel 40,
dat bepaalt dat de gemeenteraad alles regelt wat van gemeentelijk belang is, en artikel 2, met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenten in het algemeen
• de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en
latere wijzigingen
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• de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en latere wijzigingen;
• de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen;
• het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere
wijzigingen;
• het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
n d
de
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en latere wijzigingen;
• het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
• de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies
ncessies
essies voor
de bouw van autosnelwegen (hoogdringende omstandigheden)
• het decreet van 13 april 1988 houdende bepaling van de gevallen en modaliteiten
aliteiten
eiten waarin tot
onteigening kan worden overgegaan door de Vlaamse regering en waarin het verlenen
rlenen van een
ee
onteigeningsmachtiging aan andere tot onteigening bevoegde rechtspersonen
nen wordt voor
voorzien
• het besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 2011 inzake onteigeningen
eningen
ngen ten algemenen
algeme
nutte
ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome provinciebedrijven,
nciebedrijven,
rijven, de OC
OCMW’s,
OCM
de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen
ntwikkelingsmaa
ntwikkelingsmaatschap
• de omzendbrief BB 2011/5 betreffende de onteigeningen voor
oor algemeen nut te
ten behoeve van
gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven,
n, de autonome prov
provinciebedrijven, de
OCMW’s,
de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
ngsverbanden
en
de
provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen.

G
EM

EE

N

Volgende stappen werden al genomen in dit projectt
• de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 3 november
veember 2014 houde
houdende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen
West-Vlaa
en de gemeente Jabbeke
betreffende de aanleg van een fietspad langs
angss de Aartrijksesteenweg
Aartrijkses
Aartrijksestee
o 1e fase tussen Gistelsteenweg en
n de Oude Stokerijst
St
Stokerijstraat
okerijst
(goedgekeurd in de deputatie van 11
december 2014)
o 2e fase tussen de Oude Stokerijstraat
tokerijstraat
okerijstraat een gr
grens
ens Jabbeke (goedgekeurd in de gemeenteraad van
Zedelgem van 26 februari
ari 2015 en de dep
deputa
deputatie van 23 april 2015);
• het gemeenteraadsbesluitt van d.d. 2 februari
februar 22015 houdende de samenwerkingsoverkomst tussen
de WVI en de gemeente
nte Jabbeke waarbij de
d gemeenteraad de WVI aanstelt als onderhandelende
instantie voor het verwerven va
van de gronden/eigendommen voor een vrijliggend
dubbelrichtingfietspad
tspad langs
langs de Aartrij
Aartrijksesteenweg
• de stedenbouwkundige
wkundige
kundige vergunning afgeleverd door Ruimte Vlaanderen op 7 augustus 2015 aan de
provincie West-Vlaanderen
-Vlaanderen vvoor ‘de aanleg fietsvoorzieningen en heraanleg rijweg in
Aartrijksesteenweg
sesteenweg
esteenweg te Jabb
Jabbek
Jabbeke (wegvak vanaf Gistelsteenweg zn te 8490 Jabbeke)’ – fase 1
• het proces-verbaal
roces-verbaal van ingebruikname
ing
voor de fietsvoorzieningen in de Aartrijksesteenweg (fase 1)
dat
att werd ondertekend op 8 december 2017
• het geactualiseerd sschattingsverslag dd. 29 juni 2018, opgemaakt door ingenieur en landmeterexpert
xpert (…)
(…
• Het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoed
Armoedebestrijding van 14 juni 2019 waarbij de verwerwing van de onroerende goederen
opgenomen in de onteigeningsplannen fietsvoorzieningen Aartrijksesteenweg (fase 2) worden
opgeno
opgenom
erken tot nut van het algemeen belang en waarbij de gemeente Jabbeke er toe wordt gemachtigd
erkend
om de onroerende goederen te onteigenen ter verwezenlijking van de vermeld werken.
Motivering
• De aanleiding van deze minnelijke onderhandelingen zijn de verwerving van de percelen nodig voor
de aanleg van het losliggend fietspad langs de Aartrijksesteenweg in Jabbeke.
• De verbinding tussen Jabbeke en Aartrijke via de Aartrijksesteenweg en de Noordstraat is een
belangrijke verkeersader omdat de deelgemeente Aartrijke voor vele diensten en functies
aangewezen is op buurgemeente Jabbeke (handelsapparaat, diensten, oprit E40… )
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• De Aartrijksesteenweg en Noordstraat is voor fietsers uit de kortste verbinding tussen Jabbeke en
Aartrijke. Deze weg wordt dagelijks gebruikt
• Het is een landelijke weg die door vele voertuigen en zware landbouwvoertuigen wordt gebruikt
• Het is een weg waar snel wordt gereden, hetgeen een permanent gevaar inhoudt voor de zwakke
weggebruikers.
• Er vonden de voorbije jaren verschillende verkeersongevallen plaats, ook met zwakke
weggebruikers
• Een dubbelzijdig losliggend fietspad zal bijdragen tot een veiliger verkeer voor de zwakke
wakk
weggebruikers
• De uitvoering van het fietspad gebeurt door de provincie West-Vlaanderen die voor deze
ze werken
de nodige opdrachten en kredieten heeft voorzien op haar budget
• De WVI voert momenteel de nodige onderhandelingen voor minnelijke verwerving.. Hierdoor werd
we
de volgende ontwerpakte voor minnelijke aankoop opgemaakt :
Minnelijke verwerving van (…) het perceel (…) voor een oppervlakte van 165m²,
65m², lot
ot 15 op het bbij
ministerieel goedgekeurd onteigeningsplan van d.d. 14 juni 2019 voor een
n totaal bedrag van 6.
6.400
EUR
Met algemeenheid van stemmen.

R

BESLUIT

TE

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de aankoop
koop in der minne van
va de hiervoor beschreven
goederen en dit voor een globale aankoopprijs van 6.400 EUR.

N

Artikel 2:
De aankoop geschiedt om reden van openbaar
baarr nut en meer
eer in het
h bijzonder voor de realisatie van het
losliggend fietspad langs de Aartrijksesteenweg
eenweg (fase 2).
2

EM
EE

Artikel 3:
Voor de aankoop wordt de akte
te verleden door het
h Notariskantoor Van Hoestenberghe, Dewagtere
& Dewagtere
Artikel 4:
Het College van Burgemeester
rgemeester en Burge
Burgem
Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en voor zover
over
er als noodzakelijk worden de burgemeester en de algemeen directeur gezamenlijk
gemachtigd om
m alle documenten en authentieke akten te ondertekenen voor rekening van de gemeente
Jabbeke.
11 Leefmilieu - FARYS/De
FAR
Watergroep - gemeentelijke tarieven voor de zuivering van
rioolwater
lwater - tarie
tariev
tarieven voor IBA's

G

De gemeentera
gemeenteraad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten ter zake.
Dee gemeente Jabbeke heeft op 28 december 2005 met de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening (nu De Watergroep) en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening (TMVW/FARYS) een overeenkomst afgesloten met betrekking tot de sanering van
het door de Watergroep en de TMVW aan haar abonnees geleverde water op haar grondgebied.
Voor artikel 59 van het decreet van 23 december 2005 werd een afdeling V en een artikel 16 quinquies
ingevoerd in het decreet van 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending, waardoor
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het mogelijk wordt eveneens een vergoeding aan te rekenen aan de gebruikers van een eigen
waterwinning (VEW).
De gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding is bestemd voor de aanleg en het onderhoud van
de rioleringen en de aansluitingen erop, het grachtenstelsel en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.
Deze materie behoort tot de bevoegdheid van de gemeente.

AA
D

De aanleg van riolering en het onderhoud van bestaande rioleringsstelsels vormt voor ve
vele
gemeenten/gemeentelijke rioolbeheerders een grote uitdaging. Vaak dringen bijkomende investeringen
teringen
eringen
en onderhoudswerken zich op. Om deze rioleringsprojecten te realiseren zijn heel watt financiële
middelen nodig.

Op basis van het principe dat 'de vervuiler betaalt' moeten in Vlaanderen allee verbruikers van
drinkwater ook bijdragen in de kosten om het afvalwater te zuiveren. Met
et betrekking
rekking tot d
de
aanrekening en eventuele vrijstellingen volgt de gemeentelijke saneringsbijdrage
drage het stelsel
stelse van de
bovengemeentelijke aanrekening.

R

Door de gemeenteraad werd op 4 november 2019 een maximale saneringsbijdrage
neringsbijdrage voor
v
het
h jaar 2020
vastgelegd. De maximale gemeentelijke saneringsbijdrage wordt door
oor de meeste ven
venno
vennoten toegepast.

TE

De drinkwatermaatschappijen FARYS (TMVW) en De Watergroep (VMW)
(V
lanceren
la
jaarlijks een
intercommunaal voorstel voor het bepalen van de gemeentelijke
ntelijke saneringsbij
saneringsbijdr
saneringsbijdrage (drinkwaterklanten)
en de gemeentelijke saneringsvergoeding (eigen waterwinners).
winners).

N

De definitieve vastlegging van de gemeentelijke sane
saneringsbijdrage
ringsbijdrage kan pas gebeuren na vastlegging van
de bovengemeentelijke saneringsbijdrage en dee ver
vermen
vermenigvuldigingscoëfficiënt,
igvuldigingsc
met name eind december
middels een programmadecreet van dee Vlaam
Vlaams
Vlaamsee Reger
Regering
Regering, zodat er momenteel nog geen
saneringsbijdrage kan worden vastgelegd.
d.

EE

Er wordt voorgesteld om voor de gemeentelijke sane
saneringsbijdrage
rin
en –vergoeding voor het aanslagjaar
2021 het intercommunaal voorstel
rstel
stel te volgen, met na
name toepassing van de maximale tarieven voor de
gemeentelijke bijdrage en -vergoeding,
ergoeding,
rgoeding, berekend d
door de tarieven voor de bovengemeentelijke bijdrage
voor 2021 te vermenigvuldigen
gvuldigen met een vermenigvuldigingscoëfficiënt (momenteel 1,4 onder
voorbehoud van decretale
etale
tale aanpassing).
Op voorstel van het
et college van burge
burgemeester en schepenen.

G
EM

BESLUIT:

Artikel
el 1:
Dee gemeenteraad verle
verleent
verlee haar principieel akkoord om toepassing te maken van de maximale tarieven
voor de gemeentelij
gemeentelijk
gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding overeenkomstig het intercommunaal
voorstel. Deze m
maximale tarieven worden berekend door de tarieven van de bovengemeentelijke
saneringsbijdrage
saneringsbijdrag
neringsbijdra voor 2021 te vermenigvuldigen met een coëfficiënt (momenteel voor 2020 bepaald
op 1,4) onder
on
onde voorbehoud van decretale aanpassing.
Artikel 2:
Artike
Voor
oo het aanslagjaar 2021 wordt een gemeentelijke saneringsvergoeding aangerekend voor eigen
waterwinning gelijk aan het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage en toegepast op de
opgenomen m³ water.
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12 Financiën - Imewo – Publi-T - verwerven bijkomende aandelen Apt
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer in het bijzonder de artikelen
2, 40 en 41 en Deel 3 Titel 3;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging lmewo;

AA
D

Gelet op het feit dat lmewo aandeelhouder is van Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van 17 april 2020 van lmewo met als onderwerp
erp "Uitnodig
"Uitnodiging
intekening uitgifte aandelen Apt";
Overwegende de toelichting in de nota "Uitgifte aandelen Apt motivering en procedure";
Overwegende artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 8 juni 2020;

R

BESLUIT:

TE

Artikel 1:
In te tekenen op het resterend aantal aandelen Apt, in casu 708 aandelen aan
aa een eenheidsprijs van
27,57 euro voor een totaal bedrag van 19.519,56 euro.
o..
Artikel 2:
De volstorting van de nieuwe aandelen Apt tee fina
financ
financieren
ieren
ren met eige
eigen middelen en de volstorting uit te
voeren op eenvoudig verzoek van lmewo.

G
EM
EE

N

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen
en onder meer kennisgeving hiervan
ervan te verrichten aa
aan de financiële diensten van Fluvius, uitsluitend op
het e-mailadres « .
13 Veiligheid en gezondheid - Co
Corona/Covid 19 - relancemaatregelen - toekenning
eenmalige vergoedende
goedende
edende subsidies aan verenigingen
Relancemaatregelen
maatregelen
aatregelen voor de sector Vrijetijd.
Doorr de gemeenteraad werd
we op 6 juli 2020 goedkeuring gegeven aan een aantal maatregelen voor de
ondersteuning
ndersteuning
ersteuning van he
het vrijetijdsgebeuren na de coronacrisis. De gemeente ontving in dat kader
153.499,13
499,13 euro als eextra middelen van de Vlaamse Overheid voor cultuur – jeugd - sport. De verdeling
van dit bedrag werd
we aan de gemeentelijke autonomie overgelaten hoe daarmee wordt omgegaan.
Vooreerst
ooreerst w
werd beslist om de gemeentelijke subsidies die meestal toegekend worden op basis van het
aantal leden
led en activiteiten, op niveau te houden ondanks de weggevallen activiteiten. Er wordt ook
een bu
budget vrijgemaakt voor verenigingen die door de coronacrisis een ernstige verstoring in hun
werking
er
hebben ondergaan. Dit laatste kon aangevraagd en toegevoegd worden naar aanleiding van het
jaarlijkse subsidiedossier.
Door de gemeenteraad werden ook een aantal ondersteunende maatregelen goedgekeurd,
vertrekkend van de compensatie van de schade door verenigingen geleden, dan de terugbetaling en de
ondersteuning van de aanschaf van veiligheidsmateriaal en tenslotte enkele ondersteunende subsidies
voor opstartende dynamiek na de Lock down.
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Voor Jabbeke is het zo dat de vrijetijdsverenigingen reeds in belangrijke mate ondersteund worden en
dat er geen vergoedingen bestaan voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Die
huurgelden, die eventueel betaald werden in voorschotten voor evenementen, werden wegens de
afgelasting reeds integraal terugbetaald.
Het is in ieder geval de bedoeling om voor alle verenigingen het subsidieniveau minstens aan te houden,
zelfs al blijkt uit de jaarrapportering een verminderde activiteit.

Bijgevolg werden volgende relancemaatregelen voorgesteld:
(1) Voorrang voor schadevergoeding

AA
D

Daarnaast is het aangewezen om voor de toepassing van dit ‘corona-relancedossier’ het begrip
‘culturele verenigingen’ in de ruime zin gelezen te worden: sport, jeugd, cultuur, maar
ar ook ssociocultureel, ontspanningsverenigingen, seniorenverenigingen en milieuverenigingen.

R

Verenigingen uit het werkveld van sport, jeugd en cultuur die ten gevolge
evolge van de coronac
co
coronacrisis schade
geleden hebben, dienen bij voorrang in aanmerking te komen voor
orr een vergoeding.

TE

Daarbij dient het evenwel te gaan om effectief geleden schade
ade zoals in het
h verzekeringsrecht,
verze
niet de
winstderving, de minderontvangst, de winstverwachting of de spont
sponta
spontane
nee terugb
ter
terugbetaling van lidgelden of
huurgelden door de vereniging zelf ontvangen. Daarbij kan het gaan om vere
verenigingen die privaat zorgen
voor hun infrastructuur en die in de tussenperiode huurgelden of onderh
onderhoudskosten hebben gedragen.
Een ander voorbeeld is dit van gedane afhuringenn off vastgelegde contracten
cont
voor optredens, waarvan
het gedane voorschot niet kan gerecupereerd
d worden.

N

Voorstel om na oproep en sluitingsdatum
m een schaderegelings
scha
schaderegelingsvoorstel
deregelings
voor te leggen voor goedkeuring
door de gemeenteraad. Dit onderdeel
el van de maatregel w
we
werd geraamd op een budget van 30.000 euro.

EE

(2) De ten laste neming van de specifieke kosten vvoo
voor aankoop van veiligheidsmateriaal

G
EM

• Verenigingen in het werkveld
erkveld van sport, jeu
jeugd, cultuur in de ruime zin die aankoop gedaan hebben
of aankoop wensenn te doen van specifiek
specifie veiligheidsmateriaal ten behoeve van de veilige werking
van hun vereniging
ging
ing kunnen hiervoor prioritair in aanmerking komen. Daarbij kan het gaan om
ontsmettingsmateriaal,
materiaal,
teriaal, maskers, be
beschermkledij, e.d. die door de vereniging bekostigd werden. De
kosten hiervoor
rvoor wordt thans geraamd
ge
op 15.000 euro (terugbetaling op voorlegging van aankoopen betaalbewijzen
albewijzen
bewijzen door de ve
vereniging)
• Voorr jeugdverenigingen die
d specifieke kosten hebben in het kader van de zomerkampactiviteiten
ten
n gevolge van de noodzakelijke
n
veiligheidsmaatregelen wordt terugbetaling gedaan van de
geraamde meerkost
meerkoste
meerkosten. Hiervoor dient een motivering met toelichting en verwijzing naar de kosten
van
an het vorige werkingsjaar
we
w
te worden neergelegd. Dit onderdeel werd geraamd op 5.000 euro
• Bijkomend wordt
wo
ten behoeve van verenigingen, die dit moment van heropstarten na coronacrisis
wensen aan te grijpen voor het verwerven van EHBO-materiaal, een gemeentelijke tussenkomst
gedaan van
v 75% in de specifieke aankoop van dit materiaal, evenwel beperkt tot 1 EHBOuitrustingsinitiatief per erkende vereniging. Dit onderdeel werd geraamd op 7.500 euro
uitrus
uitrust
(3)) Budget
B
voor hernemend en nieuw op te starten verenigingsinitiatief
Het is duidelijk dat het initiatief uitgaand van het verenigingsleven in bepaald geval moeite heeft om her
op te starten. In een bepaald geval kan opnieuw opgestart worden maar met meer beperkte capaciteit
omwille van social distancing (bv. zaalbezetting van de helft).
Daarbij lijkt het aangewezen dat het moet gaan om een nieuw initiatief dat doorgaat in één van de
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gemeentelijke culturele centra of gebouwen voor vrijetijd, gericht op een breed publiek verder dan de
leden van de vereniging, en waarvoor dan een voorafgaande aanvraag gedaan wordt bij het
schepencollege.
Daarbij werd voorgesteld om eenmalig 50% van de organisatiekosten ten laste te nemen met een
maximum van 2.500 euro.
Voor dit onderdeel werd het budget geraamd op 30.000 euro.

G
EM
EE
N
TE
R
AA
D

Overzicht van de ontvangen aanvragen voor noodsubsidie:
NAAM
VERENIGING

WTC Stalhille
KSV Jabbeke
AV Jabbeke
KRB Snellegem
KRB Varsenare
KRB Jabbeke
TC Logan
TC Ter Straeten
Waterskischool
Klein Strand
VZW De
Molenvissers
VZW De
Waalbeekvissers
Badminton
Varsenare
Sport en Welzijn
Varsenare
PC De Bouchon
KSA Rafiki
Varsenare
Scouts Permeke
Jabbeke
Parochiaal Centrum
VZW
Dansclub Varya
TOTAAL

TOTAAL

BESCHERMINGSMATERIAAL

GELEDEN
SCHADE

140,00
181,30
450,67
340,20
282,79
289,02
3017,43
890,20
2257,29

181,30
450,67
194,55
282,79
244,50
0
1217,43
7,43
43
890,20
270,48

1982,50

650,70

105,00

5545,70

HEROPSTART/
ROPSTA
MPEN
KAMPEN

EHBO
EHB
(7
(75%)

140,00
0

145,65
65

44,52

1800,00

50,00

4,31

50,00

235,54
544

19,8
19,80

326,70

215,74

326,70

310,31
10,31
3697,67

310,31
124,75

130,00
,00

130,00

223,30
223

223,30

150,09

3572,92

111,66

13623,21

4645,08

5317,95

38,43

3572,92

87,26

Binnen gebracht na 15 septe
september (dit was geen vervaldatum, dan wel eerste afsluitingsdatum voor
voorlegging
egging aan de gemeen
gemeenteraad)
NAAM
AM
VERENIGIN
VERENIGING

TOTAAL
BEDRAG

Vlaamse
laamse Actiev
Actieve
Senioren
nioren
Sport en Welzijn
Varsen
Varsenare
TTC
T
TC El Pozo
Jabbeke
Parochiaal Centrum
VZW
K Harmonie SC
Jabbeke
Ferm Snellegem
Feestcomité

300,00

BESCHERMINGSMATERIAAL

GELEDEN
SCHADE

HEROPSTART/
KAMPEN

300,00

121,00

121,00

214,08

214,08

92,18

92,18

493,03

493,03

35,26
160,24

35,26
160,24
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EHBO
(75%)

Zerkegem
TOTAAL

1415,79

955,55

460,24

0,00

0,00

ALGEMEEN
TOTAAL

15039,00

5600,63

5778,19

3572,92

87,26

BESLUIT:

AA
D

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de uitbetaling van het voorstel van de relancemaatregelen
maatregelen
voor de sector vrijetijd voor een totaal bedrag van 15.039,00 euro.

14 Ruimtelijke planning - ambachtelijk beleid - A-Zone Stationsstraat
straat - Parkweg –
toewijzingsprocedure

R

Bij de laatste verkoop van ambachtelijk areaal in de Parkweg bleven 3 grote loten onverko
onverkocht. Door
de intussen ingekomen kandidaturen en het verlopen afbraakdossier,
er, werd beslist om d
de procedure
opnieuw op te starten. M.b.t het overblijvende areaal werd voorgesteld
gesteld om het lot da
dat vrijgekomen is
door de afbraak van de loodsen, mee in de verkoop op te nemen. Dit laat mogelijkheid om
ruimtebesparend te koppelen en meer bedrijven te bedienen.
en.

EE

N

TE

Na afsluiting van de kandidatenlijst wordt door de dienst
ienst planologie he
het verslag opgemaakt. Daarbij
wordt voor de verderzetting de opmerking gemaakt
aaktt dat op basis va
van de lopende procedure (die
overgenomen is van het verleden bij de toewijzing
zing van het ambacht
ambachtelijk project Vlamingveld) er een
ongewenst effect is:
- Vooreerst bij kandidaten die destijds in het
et kader
kader van he
het ambachtelijk beleid van de gemeente
reeds toegewezen werden (het gaatt niet zo maar om
o ee
een verkoop, maar om het ter beschikking
stelling van grond aan beperkte kostprijs
ostprijs
stprijs ter ondersteuning
ondersteu
onderste
van het lokaal ambachtelijk bedrijf), maar
die door omstandigheden vervreemd
rvreemd hebben
hebbe en opnieuw kandideren. De vraag dus of dit nog
passend is t.a.v. andere kandidaten.
didat
didaten.
- Dan ook het gegeven datt bedrijven die enkel opslag
o
beogen, weinig lokale meerwaarde en dynamiek
genereren maar een belangrijk volume kunnen
kku
betekenen. Dergelijke bedrijven zijn gezien hun
activiteit en grootte
tee meer gebaat met eeen bestaande loods of ruimte binnen een bestaande loods.
Op vandaag zijn er op dat vlak meer
meerd
meerdere zonevreemde mogelijkheden.

G
EM

Gelet op het heel beperkt overbl
overblijvend areaal waarbij kandidaten niet kunnen weerhouden worden
dringt een beslissing
eslissing zich op.
De gemeenteraad heeft haar
h
volheid van bevoegdheid voor de verkoop, voor de procedure daarbij
indien
dien
en enkel aan kostp
kostprijs verkocht wordt, maar ook voor de aanpassing van een procedure die zou
leiden tot onbillijkhe
onbillijkheid.
Daarom
aarom word
wordt voorgesteld om de beslissing van 16 december 2019 m.b.t. de regeling van de
verkoopprocedure
verkooppro
rkoopp
aan te vullen zoals hierna.
BESLUIT:
B
BESL
ESLU

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om in de voorwaarden bij de verkoopprocedure voor het resterend terrein
in de ambachtelijke verkaveling Parkweg uit te breiden als volgt:
- kandidaten die in het verleden reeds een bedrijfsperceel kregen toebedeeld op een gemeentelijke
ambachtelijke verkaveling kunnen niet meer in aanmerking komen voor een nieuwe vestiging, wel
voor uitbreiding van de bestaande vestiging in de verkaveling.
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- kandidaten die bijna uitsluitend opslag beogen en geen ambachtelijke activiteit met lokale binding
voor de site voor hebben, worden niet weerhouden.
(Verzoek om toevoeging aan de agenda van de gemeenteraad voor volgend ingekomen agendapunt)
15 Intergemeentelijke samenwerking - WVI - buitengewone algemene vergadering woensdag 16 december 2020
GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING WVI VAN 16 DECEMBER 2020

AA
D

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de c.v.b.a. West-Vlaamse Intercommunale
ercommunale
communale voor
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand, afgekort tot WVI.

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan dee buitengewone alg
algemene
vergadering van WVI die bijeengeroepen wordt op woensdag 16 december
cemberr 2020 per aan
aangetekend
schrijven van 29 oktober 2020;

TE

R

Dat deze buitengewone algemene vergadering samengeroepen wordt met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd. 03-06-2020
3-06-2020
-06-2020
2. Begroting 2021
3. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar
ar en vaststelling jaarb
jaarbezoldiging
4. Mededelingen

N

Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestu
bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
algemene vergadering voor de gemeente
te samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks
aangewezen door de gemeenteraden uit
it hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger
herhaald wordt voor elke algemene vergadering;

BESLUIT:

EE

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
stuur
stuur;

G
EM

Artikel 1:
Zijn goedkeuringg tee hechten aan de ag
age
agenda van deze buitengewone algemene vergadering en de daarbij
horende documentatie
mentatie
tie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Goedkeuring
euring
uring verslag van de aalgemene vergadering dd. 03-06-2020
2. Begroting
oting 2021
3. Benoeming
enoeming commissari
commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
4. Mededelingen
Mededelinge
Artikel 2:
De vertegenwo
vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering
vann WVI van
va 16 december 2020 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten;
Artikel
rt
3:
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de
intercommunale WVI, (…).
B. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS
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De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de c.v.b.a. West-Vlaamse Intercommunale voor
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand , afgekort tot WVI;
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van WVI
die bijeengeroepen wordt op woensdag 16 december 2020 per aangetekend schrijven van 29 oktober
tobe
2020;

AA
D

Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
rdt d
dat de
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers
ers
rs rechtstreeks
rechtstree
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger
rtegenwoordiger
herhaald wordt voor elke algemene vergadering;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLIST

TE

R

Artikel 1:
Gemeenteraadslid Ilse Vandenbroucke aan te duiden als volmachtdrager
machtdrager van de gemeente
g
om deel te
nemen aan de algemene vergadering van WVI op 16 december
ember 2020
2020;
Artikel 2:
Gemeenteraadslid Peter-Jan Hallemeersch aan tee duiden
duiden als plaatsvervangend
plaatsver
plaatsve
volmachtdrager van de
gemeente om deel te nemen aan de algemenee vergadering van WV
WVI op 16 december 2020;

G
EM
EE

N

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen
chepenen
hepenen te belasten
belaste met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en onder meer kennisgeving
nisgeving hie
hierva
hiervann te verrichten aan het secretariaat van de
intercommunale WVI.
16 Toegevoegd agendapunt - raadslid
raa
Marleen Vanden Broucke - oprichting
kwaliteitskamer
Een kwaliteitskamer
kamer iss een groep des
deskundigen die de gemeente rechtstreeks en onafhankelijk adviseert over
bepaalde bouwprojecten
ouwprojecten en ingrepen
in
ingr
in de publieke ruimte. De kwaliteitskamer waakt erover dat
projectontwikkelaars
ntwikkelaars
twikkelaars gebouwen, parken en straten ontwerpen die passen in de omgeving.
Dee kwaliteitskamer bes
besp
bespreekt, overweegt, begeleidt en ondersteunt de opdrachtgever, de bouwheer, de
ontwerper en de geme
gem
gemeente. Het advies van de kwaliteitskamer maakt deel uit van de besluitvorming van de
gemeente met betr
betrekking tot de omgevingsvergunningen.
Dee kwalite
kwaliteitskamer spreekt zich niet uit over een eenvoudige rijwoning of over een garagebox, maar over
kwaliteits
projecten die het uitzicht van de gemeente veranderen, over gebouwen van middelgrote tot grote omvang met
impact op de ruimtelijke kwaliteit en het dorpsgezicht.
Deze
ez kwaliteitskamer bestaat uit experten op gebied van architectuur, stedenbouw, mobiliteit, milieu, groen,
duurzaamheid en wonen. Op die manier wordt de ruimtelijke kwaliteit breed benaderd en het beperkt het zich
niet louter tot het aftoetsen van projecten aan regelgeving.
Ruimtelijke ordening is verbonden met de gewestplannen die bepalen waar wel en niet mag gebouwd worden.
Maar deze plannen zijn niet meer aangepast aan de huidige noden en wensen.

1RWXOHQJHPHHQWHUDDGQRYHPEHU±SDJLQD


Door de Vlaamse regering werd een betonstop afgekondigd, maar de gewestplannen laten in de praktijk nog
steeds een ongebreidelde verstedelijking van het platteland toe. Hoge bouwgrondprijzen, het beperken van het
ruimtegebruik en de bevolkingsgroei zetten aan tot verdichting. Maar die verdichting mag niet enkel bestaan
uit ‘volbouwen’, maar moet ook de leefbaarheid garanderen en kan dus niet los gezien worden van de bredere
buurt.

AA
D

Met de oprichting van een kwaliteitskamer kan de gemeente de regie in eigen handen nemen en zelf een
sturende rol spelen. Op die manier worden bouwprojecten niet alleen benaderd vanuit het maximaliserenn van
va
de opbrengst door de promotoren , maar wordt de kwaliteit van de projecten verhoogd met aandacht voor het
behoud van het dorpskarakter, de groene ruimte, de duurzame
mobiliteit en met oog voor harmonie met de omgeving. Ruimtelijk beleid moet steeds in relatie
atie staan
staa met
klimaat-, energie- en gezondheidsbeleid.
Een kwaliteitskamer betekent dus een meerwaarde voor het uitbouwen van een degelijke,
lijke, gefundeerde
fundeerde lokale
lokal
visie op ruimtelijk beleid en is een ondersteuning in de onderhandelingen met projectontwikkelaars.
ctontwikkelaars.
Veel gemeenten gingen daarom reeds over tot de oprichting van een kwaliteitskamer.
eitskamer.
er. In West-Vlaanderen
West-Vlaa
West-Vla
is
een kwaliteitskamer reeds actief in onder meer de gemeenten Roeselare, Oostende en Torhout.
Tor

G
EM

EE

N
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R

CONCREET:
x Bij de opstart van een Kwaliteitskamer worden volgende documenten
umenten goedgekeurd:
goedg
o statuten: beschrijving statuut, zetel, opdracht, samenstelling,
stelling, werking
werking en deontologische
deo
d
regels
o huishoudelijk reglement: beschrijving expertise en taakverdeling,
aakverdeling, praktisch
praktische doorloop van de advisering,
rapportage over de werking en vergoedingen
o advieskader: vormt de leidraad voor selectie
electie van dossiers die worden voorgelegd aan de
kwaliteitskamer.
x Voor de samenstelling van de kwaliteitskaderleden
derleden
den kan men zic
zich baseren op volgende criteria:
o vier tot zes onafhankelijke externee deskundigen
o minimum 5 jaar professionele
ele ervaring in een of meerdere expertisegebieden: architectuur,
stedenbouw, erfgoed, landschappen
chappen en publieke
pub
ruimte
ru
o ten minste drie deskundigen
gen hebben ervaring en autoriteit in twee van deze vijf expertisegebieden.
x Er wordt een oproep gelanceerd
nceerd
ceerd om kandidaten tte werven.
x Bij de opstart moet gecommuniceerd
coommuniceerd worden over:
o
o het werkgebied:
d: welke projecten komen
kome
kom in aanmerking voor advies
o het doel: wat
att houdt de werking van
va een kwaliteitskamer precies in
o het procestraject:
estraject:
aject: welke stappe
stappen en tijdspad zijn hiervoor nodig
o het ruimere
uimere
imere kader: welk ruim
ruimer toetsingskader wordt gehanteerd bij het bepalen van sociaal-ruimtelijke
kwaliteit.
aliteit.
liteit.
x De aanstelling van de kamer
kame gebeurt voor een periode van zes jaar en wordt om de drie jaar voor de helft
ka
vernieuwd.
ernieuwd.
rnieuwd.
x Betrokkenheid lokaal bestuur: belangrijk is om de band met de politiek en de schepenen zo beperkt mogelijk
te maken in het bbeslissingsproces zodat de Kwaliteitskamer onafhankelijk kan opereren.
xx De vergaderingen
vergaderin
van de kwaliteitskamer worden bijgewoond door de leden zelf en door nietstemgerechtigde personen zoals de ambtenaar die het dossier opvolgt, het secretariaat, de ontwerper en de
stemgerech
opdrachtgever
opdrach
drac
(geen burgers of andere stakeholders, puur een deskundig orgaan).
TORH
TORHOUT
ALS VOORBEELD
Torhout heeft voor de opstart van een kwaliteitskamer een studie gemaakt waarbij de werking van de kamers
in Oostende, Gent en Mechelen werden vergeleken. De oprichting van de kwaliteitskamer van Torhout kan als
voorbeeld genomen worden om tot een kwaliteitskamer te komen op maat van Jabbeke.
Het is overduidelijk dat Jabbeke nood heeft aan kwalitatieve visie op ruimtelijke ordening. De oprichting van de
actiegroep Leefbaar Varsenare en het hoge aantal bezwaren die worden ingediend op bouwprojecten in de
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dorpskern zijn het bewijs dat veel inwoners niet tevreden zijn met het ruimtelijk beleid dat momenteel wordt
gevoerd. De Jabbekenaars verdienen een gemeente waar het kwaliteitsvol wonen is en waar beslissingen worden
genomen met en in het belang van de inwoners.
Het is nog niet te laat om het tij te keren.
Daarom vragen wij aan de gemeenteraad de goedkeuring tot het oprichten van een kwaliteitskamer.”
Schepen Frank Casteleyn schetst kort de werking van de dienst ruimtelijke ordening. De schepen
en heeft
zich uitgebreid geïnformeerd over dit toegevoegd agendapunt. Er wordt door de schepen een
en voorstel
van verordening uitgewerkt die nu ter studie ligt bij de gemeentelijke juridische dienst.
Het raadslid vermoedt dat deze verordening en het nu ingediende voorstel complementair
mentair
ntair naast elkaar
liggen. Een kwaliteitskamer kan hier een aanvulling betekenen. Er is alle begrip voor
oor hett werk dat doo
door
het omgevingsteam gedaan wordt.
Raadslid Reinhart Madoc wil het initiatief ondersteunen. In het verleden was err de confrontat
confrontatie met de
kwaliteitsnormen voorgesteld door het omgevingsteam en dee negatieve aadviez
adviezen van de
omgevingsambtenaar, die door het schepencollege naast zich werden
den neergelegd.
Raadslid Peter-Jan Hallemeersch sluit zich aan bij dit voorstel.
tel. Dit kan aanzien
a
w
worden als een motie
van wantrouwen naar het bestuur toe op het vlak van stedenbouw.
tedenbouw. Met d
die kwaliteitskamer kunnen
een aantal bevoegdheden van het schepencollege doorgestuurd
orgestuurd worden. Misschien
M
moet de CD&Vfractie dit overwegen om dit te installeren.
Raadslid Geert Orbie herneemt dat dit tweee zaken zijn
zijn die totaal
totaa complementair zijn. Het is zeker
nodig om een kader te ontwikkelen waarin
n dee spe
spel
spelregels
regels vast
vastge
vastgelegd worden. Bijkomende regelgeving
naast de structuurplannen is nodig. Ditt is een voorstel
voorstel dat
da daarnaast staat. Het oprichten van de
kwaliteitskamers is nodig omdat dee regelgeving zodanig
zodan complex geworden is en de kennis niet
voldoende aanwezig is in de gemeentelijke
entelijke administrati
administratie
administratie.

EM

Gaat over tot de stemming over het toegevoegde agendapunt
Voor: Nadia Hendrickx,, Lieselotte Debacker
Debacke
Debackere, Peter-Jan Hallemeersch, Piet Berton, Geert Orbie,
Han Vermaut, Marleen Vanden Bro
Brou
Broucke, Werner Coudyzer, Reinhart Madoc
Tegen: Frank Casteleyn,
eleyn, Geert Deprée,
Deprée Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Hilde Despiegelaere,
Deprée
Annemieke
ke Dhaese, Ilse Va
Vandenbroucke, Wim Vandenberghe, Carine Vandermeersch,
Hendrik
rik Bogaert,
gaert, Claudia C
Coudeville, Daniël Vanhessche, Chris Bourgois
17 Toegevoegd
oegevoegd agenda
agendapunt - raadslid Marleen Vanden Broucke - aanplanten bomen aankopen
ankopen
nkopen grond om te bebossen

G

“Dubbel voorstel:
1) bewoners ku
kunnen een suggestie doen om een boom te laten aanplanten in de buurt of in hun voortuin
2) de gemeente
gem
gemee gaat op zoek naar gronden die kunnen aangekocht worden om te bebossen.
In vorig
vorige gemeenteraadszittingen hebben we reeds meermaals verwezen naar de beleidsdoelstelling van het
bestuur
est
om prioritair in te zetten op vergroening van de gemeente door het aanplanten van bomen, meer
bepaald één boom per inwoner over de volgende 10 jaar, wat een gemiddelde betekent van 1388 nieuwe
bomen per jaar.
Het bestuur liet spijtig genoeg de kans liggen om via het project van Natuur en Bos “Natuur in je Buurt 2020”
een subsidie te bekomen tot 75% van de ingediende projectsubsidie voor het aanplanten van bomen. De reden
om hier niet op in te gaan is volgens de schepen van groen het tekort aan gronden.
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Bij het overlopen van de stand van zaken van de beleidsdoelstellingen, ontbrak bij de doelstelling ‘het vergroenen
van de gemeente’ een aanplantingsplan. Nochtans was het de bedoeling om dit plan jaarlijks aan de
gemeenteraad voor te leggen. We stellen vast, dat buiten het geboortebos, nog geen actie werd genomen om
de beloofde bomen aan te planten.

AA
D

Precies daarom willen we voorstellen om naar voorbeeld van de stad Brugge eveneens het project “Ik wil een
boom” te lanceren, waarbij gratis bomen worden aangeplant door de gemeente in de voortuin van inwoners
ers of
o
waarbij inwoners een plaats kunnen aanduiden op het openbaar domein in hun buurt waar ze graag een
en boom
zouden zien groeien.
Via een online formulier op de website of via mail kunnen inwoners dus ofwel vragen om eenn boom te planten
plant
in te voortuin, of kunnen ze een suggestie doen voor een boom op het openbaar domein
in door op een kaart
een locatie aan te duiden.

TE

R

Voor een boom in de voortuin gelden volgende voorwaarden:
x de voortuin is vlot bereikbaar
x de boom moet op de wettelijke plantafstand van minstens 2 meter vann de perceelsgrens
perceelsgren staan
staa
x de boom mag de openbare verlichting niet hinderen
x de boom moet zichtbaar zijn vanaf de straat
x de boom moet minstens 10 jaar blijven staan
x de nazorg is ten laste van de aanvrager: water geven en de boomband control
controler
controleren
x de boom mag de omwonenden en de gebruikers van de openbare weg niet hhinderen.

Welke boom het wordt, wordt na de aanvraag besproken
sproken
proken en hangt af van
va hoe groot de voortuin is en wat de
mogelijkheden zijn.

EE

N

Het voorstel voor een boom op het openbaar
baar
aar domein wordt ook onderzocht:
x Hoe breed is de straat?
x Hoeveel beschikbare ruimte is er, zowel boven- al
als ond
ondergronds?
x Hoeveel zonlicht is er?
x Zijn er nutsleidingen?
x Is er openbare verlichting?
ting?

G
EM

Bij goedkeuring vann de voorgestelde loca
locatie wordt de aanvraag toegevoegd aan de lijst van aan te planten
bomen en zal door dee gemeente de ju
jui
juiste boom op het juiste moment op de juiste plaats geplant worden.
Met dergelijk
elijk project zal de gem
geme
gemeente vergroenen en kunnen verrassende locaties uit de bus komen om bomen
te planten,
nten, zonder dat daarvoor
daarvo gronden moeten worden aangekocht.
daarv
Wij vragen aan de ge
gemeenteraad de goedkeuring om dit project te lanceren.
gem
Daarnaast
arnaast vrage
vragen we ook om dringend op zoek te gaan naar gronden die kunnen aangekocht worden om te
bebossen.
bossen. Op het voorbije boscongres werd immers aangekondigd dat de Vlaamse Regering 16 miljoen euro
vrij maakt voor de lokale besturen om die gronden aan te kopen. De regering betaalt tot 75 procent van de
aankoopsom, met een maximum van 5 euro per vierkante meter, op voorwaarde dat deze gronden binnen de
aankoop
drie
rie jjaar worden bebost en het bos publiek toegankelijk is.
Deze financiële duw mag de gemeente niet laten liggen.”
Raadslid Reinhart Madoc suggereert om een groene long in te planten in de restzone van de verkaveling
tussen de Koornblomme en de Boekweitstraat.
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Schepen Claudia Coudeville legt uit dat er inderdaad niet stil gezeten wordt. Op dit moment zijn er
onderhandelingen aan de hand voor het verwerven van gronden. In september is de
bijenwerkingsgroep opgestart. Het is de visie om twee vliegen in één klap te slaan. Er is het voorstel
om per woonhuis 1 gratis boom aan te bieden maar dan specifiek een bijenvriendelijke boom of 5
struiken. Er wordt geprobeerd om meer bijenvriendelijke bomen in de gemeente te krijgen. Deze actie
zou tijdens 2 najaren doorgaan. Er is ook de suggestie van inwoners om op bepaalde openbare plaatsen
bijkomend groen te voorzien. Niet iedereen wil een boom voor hun deur. In sommige straten kunnen
bomen nog aangevuld worden. Indien een aanvraag hiervoor ontvangen wordt, wordt hieraan me
met
graagte meegewerkt.

R
AA
D

Raadslid Marleen Vanden Broucke vraagt of deze bomen gratis ter beschikking gesteld worden
rden en als
die bomen aangeplant worden door de gemeente of door de bewoners.
Door schepen Claudia Coudeville wordt geantwoord dat de bomen inderdaad gratis
atis aangeboden
ngeboden zullen
zulle
worden maar dat de bewoners moeten instaan voor het aanplanten.
18 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - gebruik
ruik 'mijn mo
mooie st
straat'-tool

TE

“Toelichting:
‘Mijn Mooie Straat’ is ontstaan uit de behoefte van verscheidene lokale
okale
kale besturen in Vlaanderen
Vlaand
aan een centraal
meldings- en registratiesysteem met focus op de problematiek van zwerfvuil en sluikstorten.
sluikst
slui
'Mijn Mooie Straat'
is een actie van Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorte
sluikstorten van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Fost Plus (inzameling
ng van huishoudelijke
huishoudelijke verpakkingen)
v
en de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

G
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“Met deze tool wil Mooimakers alle steden, gemeenten,
eenten, intercommu
intercom
intercommunales en andere betrokken partijen een
digitale tool aanbieden die hen helpt de strijd
rijd tegen sluikstorten
sluikstorten een zwerfvuil verder te professionaliseren. De
tool werd in nauwe samenwerking met
et enkele gemotiveerd
gemoti
gemotiveerde
vee
lokale besturen ontwikkeld om te kunnen
garanderen dat alle functionaliteitenn geënt zijn op hun sp
specifieke behoeften. Het gebruik van ‘Mijn Mooie
Straat’ is volledig gratis voor alle partijen die in
i aanmerk
aanm
aanmerking komen om gebruik te maken van het platform.”
(bron: https://mooimakers.be/mijnmooiestraat)
mijnmooiestra t) Het pplatform is beschikbaar op elke smartphone, tablet en
mijnmooiestraat
computer met toegang tot het internet.
Dit najaar werd een ‘burgermeldpunt’
burgermeldpunt’ toegev
toege
toegevoegd. Alle inwoners kunnen via het meldpunt laten weten waar er
zwerfvuil ligt. Ook voor
or vrijwilligers die deelnemen
de
aan een zwerfvuilactie is het meldpunt interessant. In plaats
van de volle zakken
kken vuil
uil mee te sleuren,
sleure kunnen ze die op een bepaalde plaats achterlaten en dat melden. De
zakken kunnen
nen
en dan door de gemeentedienst
gemee
gem
opgehaald worden.
Gelet op
• De vraag van de lokale
lokal Politiezone Kouter voor extra aandacht van sluikstorten
loka
• De zwerfvuil-prob
zwerfvuil-proble
zwerfvuil-problematiek in Jabbeke
• Het steeds to
toenemende belang van digitale communicatie om de gemeentelijke werking te
professionaliseren.
professionalis
• Het bel
belan
belang om de inwoners erbij te betrekken de gemeente proper te houden.
• De reeds
ree bestaande toepassing ‘Mijn Mooie Straat’.
• Het feit dat deze invoering geen invloed heeft op het gemeentelijke budget.
Vraagt de Vlaams-Belangfractie aan de gemeenteraad van Jabbeke te beslissen tot het invoeren van de ‘mijn
mooie straat’-tool zoals omschreven op https://mooimakers.be/mijnmooiestraat
Voorstel van beslissing
De gemeente Jabbeke zal de ‘mijn mooie straat’-tool implementeren zoals omschreven op
https://mooimakers.be/mijnmooiestraat ”
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Schepen Claudia Coudeville verwijst naar WePlog van IVBO die nog in aanmaak is. Dit is een tool
waarbij men als ‘mooimaker’ maar ook als vereniging kan kijken welke straat nog moet opgeruimd
worden. Er moet dus nog afgewacht worden wat deze tool met zich zal meebrengen. Als lid van IVBO
is het aan te raden om aldus te wachten op deze tool.
Raadslid Reinhart Madoc vraagt naar het tijdstip waarop deze tool ter beschikking zal zijn. De nu hier
aangereikte tool is al in werking. Kan er in afwachting van de opstart van de tool van IVBO de reed
reeds
bestaande tool niet gebruikt worden?

AA
D

Schepen Claudia Coudeville antwoordt dat zij nog geen idee heeft over de implementatie van
an die tool.
Dit zal nagevraagd worden.

Raadslid Geert Orbie vindt dit een concreet voorstel en vraagt de stemming hiervoor.
iervoor.
r. Hier worden
worde
nu een aantal constructieve voorstellen gedaan die steeds weggestemd worden.
den. Het vermo
vermoeden rijst
dat aangereikte punten van de oppositie steeds weggestemd worden. Nu ookk zo met dit vo
voors
voorstel van
raadslid Reinhart Madoc

R

Schepen Claudia Coudeville verduidelijkt dat het belangrijk is om, als lid van IVBO, met
m eenzelfde tool
te werken als de omliggende gemeenten.

TE

Raadslid Hilde Despiegelaere steunt de uitleg van schepen
n Claudia Coudevill
Coudeville en
e pleit eveneens om de
tool van IVBO af te wachten. Het initiatief van ‘mooimakers’
makers’ wordt goed ge
georganiseerd in Jabbeke.

G
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Gaat over tot de stemming over het toegevoegde
dee agend
agendapunt
Voor: Nadia Hendrickx, Lieselotte Debackere,
ere, Peter-Jan Hallem
Hallemeersch, Piet Berton, Geert Orbie,
Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke,
oucke,
ke, Werner Cou
Coudy
Coudyzer, Reinhart Madoc
Tegen: Frank Casteleyn, Geert Deprée,
ée,
e, Jan Pollet, Paul Storme,
S
Joël Acke, Hilde Despiegelaere,
Annemieke Dhaese, Ilse Vandenbroucke,
andenbroucke, Wi
W
Wim
m Vandenberghe, Carine Vandermeersch,
Hendrik Bogaert, Claudia Coudeville, Daniël Va
Vanhessche, Chris Bourgois
19 Toegevoegd agendapunt
apunt - raadslid Pe
Peter-Jan Hallemeersch - jachtverbod
“Recent had de gemeenteraad
eenteraad en de milieu
milieuraad de gelegenheid om een begeleid bezoek te brengen aan het
domein Vloethemveld
veldd naar aanleiding va
van enige commotie op sociale media betreffende het kappen van een
zevenhonderdtal
al bomen.
en. De Groenfrac
Groenfractie heeft er met veel belangstelling aan deelgenomen en het dient gezegd
dat we aangenaam
genaam
enaam verrast waren
ware dat het agentschap natuur en bos (ANB) haar visie deels heeft aangepast
aan de huidige klimaatproblematiek.
klimaatproblem
Hoewel we ons nog steeds ernstige vragen stellen bij het hoge aantal
volgenn we de visie dat inheemse
inheem bomen een grotere biodiversiteit creëren wat een belangrijke doelstelling is van
hett agentschap.
Het is daarbij dan oook vrij cynisch dat die grotere biodiversiteit in deze periode genadeloos en zonder enig nut
wordt
rdt afgeschot
afgeschoten tijdens het jachtseizoen. Vlaams minister voor natuur Zuhal Demir kondigde recent een
jachtverbod
chtverbod oop kleinwildsoorten af in delen van de westhoek omdat er illegaal gekweekte patrijzen losgelaten
werden in het wild waardoor de cijfers beïnvloedt worden en het werkelijk beeld van de patrijzenpopulatie
vertekend wordt. Via strafbare feiten creëren ze zo zelf het 'nut' van de jacht. Ook de natuurlijke concurrent
verteke
vann de jacht, roofdieren zoals de wolf en de vos, moeten er aan geloven. Wolvenexperts stelden vorig jaar dat
Naya en haar welpen zijn gedood door jagers en Natuurpunt meent dat de jacht op vossen en steenmarters
volkomen nutteloos is omdat ze zelf hun populatie onder controle houden.
Dat de jacht niet enkel gevaarlijk is voor de dieren bewijst een recent incident in Erpe-Mere waarbij een
montainbiker een hagelbolletje in het gezicht kreeg. De voorzitter van de Sint-Hubertus vereniging stelde dat
een ongeval altijd kan gebeuren zelfs met de nodige veiligheidsmaatregelen wat allesbehalve geruststellend is.
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In deze tweede periode van strenge coronamaatregelen mogen we verwachten dat heel wat inwoners opnieuw
het platteland gaan ontdekken en waarbij het risico op een ongeluk vergroot.
We willen de burgemeester en het schepencollege dan ook een aantal vragen stellen aangaande de jacht in
Groot-Jabbeke.
1. Over welke bevoegdheden beschikt het college van burgemeester en schepenen naar analogie met de
beslissing van Vlaams minister Demir om een lokaal jachtverbod in te stellen?

AA
D

2. Kan u ons volgen in de redenering dat door de scherpe coronamaatregelen de kans groter is dat mensen
en families met kinderen met de jacht in contact komen en zo een groter risico lopen wat een
en jachtverbod
jachtv
zeker kan verantwoorden?

3. Heeft het college van burgemeester en schepenen of in extenso de CD&V-fractiee enige ambitie om zich
zic
tijdens deze legislatuur te verdiepen in het onderwerp van een lokaal jachtverbod
bod
od en om het eventuee
ev
eventueel te
implementeren?”

TE

R

Burgemeester Daniël Vanhessche antwoordt dat alles wat de jacht betreft
etreft vervat is in het jjachtdecreet.
In artikel 33 kan de Vlaamse regering afwijken van deze bepalingen.
gen. Als gemeente
gemeentelijk
gemeentelijke overheid kan
daarin niet tussengekomen worden. Dit is dus een bovenlokalee bevoegdheid.
bevoegdheid. In het jachtdecreet staat
dat men niet mag jagen in een omgeving van minder dan 150m va
van een woning. De meeste
natuurgebieden behoren tot de Vlaamse overheid. Er gaan
an daar dus geen private
priva personen gaan jagen
pr
of het moet zijn op vraag van de Vlaamse overheid. Alle
lee andere bossen zijn meestal private bossen die
afgesloten zijn. Deze bossen kunnen in het kader van
ann wandeltochten of m
mountainbiketochten eenmalig
opengesteld worden. Het is nogal evident dat err op deze tijdstippen ggeen jachtevenementen voorzien
worden. Er kan vastgesteld worden dat er niet
ett veel jachtbeweginge
jachtbewegingen zijn in de gemeente.

EE

N

Het raadslid benadrukt dat de bevoegdheid
dheid van een burgem
burgemeester zeer ver kan gaan. Het raadslid
verwijst daarbij naar de beslissing voor
oor het sluiten van dde autosnelwegparking. In het kader van de
handhaving van de openbare ordee heeft de burge
bu
burgemeester
mee
wel veel bevoegdheden. Er kan gezorgd
worden dat gewapende mensen,
n, in dit geval de jagers,
jage de toegang tot het grondgebied kunnen ontzegd
jagers
worden. Het is een moeilijk
lijk
ijk kwestie, maar o
ook een ethische kwestie. Het raadslid wenst te
benadrukken dat het gemeentebestuur
eentebestuur wel degelijk
deg
de bevoegdheid heeft om de jachtvergunningen op
de openbare domeinenn af te schaffen. Dit kan
k een signaal zijn dat gegeven wordt. Er zijn een aantal
mogelijkheden maarr er moet hier origine
origineel mee omgesprongen worden.

G
EM

De burgemeester
ster verwijst
rwijst naar artikel
art
arti 132 van het DLB dat zegt dat de burgemeester kan ingrijpen bij
acuut gevaar.
ar.
r. Er mag hier niet los
lo mee omgesprongen worden. In dit kader kan geen gebruik gemaakt
worden van dit artikel.
Raadslid
aadslid
dslid Reinhart Mad
Mado
Madoc verwijst naar zijn vraag over de inkleuring van de jachtterreinen in de
gemeente Jabbeke. EEen terrein aan het afrittencomplex, meer bepaald de hondenweide, was nog
ingekleurd als jach
jachtterrein. Ook was er de vraag om een afschrift te kunnen verkrijgen van het schrijven
naar
ar de hogere overheid in verband met deze problematiek. Tot op vandaag werd dit afschrift nog niet
ontvangen.
tvangen
Door de burgemeester wordt verduidelijkt dat dit geen alleenstaand feit is dat sommige openbare
gebieden
eb
nog ingekleurd zijn als jachtgebied.
20 Toegevoegd agendapunt – raadslid Werner Coudyzer - gemeentewegendecreet
Het Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 is van toepassing vanaf 1 september 2019.
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Dit decreet dient gevolgd te worden voor alle voorstellen van opheffing of wijziging van gemeentewegen, ook
van buurtwegen.
In alle tot op heden gepubliceerde juridische commentaren (vb. Praktijkgids Gemeentewegendecreet van Die
Keure) blijkt duidelijk dat gemeentewegen, ook buurtwegen, niet automatisch kunnen verdwijnen door onbruik
of door verjaring. Er bestaat inzake wegen geen verjaring, noch verkrijgende, noch bevrijdende. Tenzij er vroeger
een gerechtelijke uitspraak geweest is (vonnis of arrest) waarbij een buurtweg werd opgeheven.

AA
D

Opheffen van een gemeenteweg behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad, en gebeurt
beurt op
voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, zoals vermeld in artikel 20
0 van het
Gemeentewegendecreet. De uitvoerige procedure van het verloop staat verder duidelijk vermeld in de art
artikelen
21, 22 en 23 van het Gemeentewegendecreet.

Er wordt dan ook aan de gemeenteraad een duidelijke bevestiging gevraagd dat bij opheffing
pheffingg of wijziging van
va
gemeentewegen, de volledige procedure vermeld in de artikelen 20 tot en met 23 MOET gevolgd worden.
worden
w
In
de eerste casus van een dergelijk geval na 1 september 2019 stelde het College
llege
ge dat het voldoende
voldoend
voldoe
is de
gemeenteraad te laten vaststellen dat een weg in onbruik is, en dat de procedure
edure van gemelde art
artikelen niet
moet toegepast worden.”

TE
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Burgemeester Daniël Vanhessche vindt het evident dat de buurtweg
uurtweg die ingenom
ingenomen werd door de
autosnelweg en de vijver van het Klein Strand, werd afgeschaft.
schaft. Hierov
Hierover kan geen twijfel bestaan.
Vanzelfsprekend wil het bestuur daarbij alle wettelijke enn reglementaire
reglementaire procedures
proce
pro
nakomen.

N

Raadslid Geert Orbie verwijst eveneens naar dit recente
cente
ce
nte decreet. Het is eigenlijk een decreet dat een
ongelofelijk tool is voor een bestuur met goede intenties.
intenties. In de vorige gemeenteraad werd gezegd dat
er geen inventaris is over de buurtwegen. In de krant werd vermeld
vermel dat er wel degelijk een inventaris
verme
bestaat. Er is de vzw Trage Wegen die gemeenten
eente helpt
helpt
pt om
o een inventaris op te stellen over de
buurtwegen. Daarna kan gekeken worden
rden
rd
en welke buurtwegen
buurtweg nog accuraat zijn en welke kunnen
afgeschaft worden. Bij deze wordt dee vraag gesteld als nu wel degelijk een inventaris voor handen is
en, indien die nog niet bestaat, om contact op te neme
nemen met deze vzw.
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Schepen Claudia Coudeville legt uit dat er een inventaris
i
bestaat maar dat die nog moet aangevuld
worden, o.a. met de tragee wegen die door de d
diverse wijken lopen.
21 Toegevoegd
d agendapunt – raa
raadslid Werner Coudyzer - omgevingsproject 2019100508
JABITO Pieter
ter Derudderestraa
Derudderestraat
erudderestra 1-3 Jabbeke
“Op 17/02/2020
02/2020 heeft het CBS een omgevingsvergunning verleend aan JABITO. Er werd beroep ingediend, en
op 25/06/2020
5/06/2020
/06/2020 heeft de Bestendige
Be
Deputatie dit beroep afgewezen. De verkoop uit de hand is ondertussen
aangevat.
ngevat.
geva
Zeer tot verbazing van veel geïnteresseerden werd door het CBS vastgesteld dat de voorwaarden voorzien in
de omgevingsver
omgevingsvergunning van het CBS slechts zeer beperkt werden overgenomen in de beslissing van de BD. Bij
eenn beroepsuitspraak
beroep
beroepsu
dienen alle voorwaarden vermeld te worden, want de beroepsuitspraak is uiteindelijk de
uitvoerbare titel. Die voorwaarden zijn trouwens van groot belang voor dit project, dat een belangrijk dossier is
uitvoerbar
( 40 aap
appartementen), ze betrekking hebben op het openbaar domein en het INBREIDINGSDOSSIER, het
opleggen
ple
van waarborgen en zo voort. Twee maal heeft het CBS de BD daarop gewezen( vóór en na de
beroepsbeslissing) maar blijkbaar werd daar niet op ingegaan. Twee maal werd de BD hieromtrent verzocht
om een gesprek zonder enige positieve reactie. De BD liet trouwens weten dat de beroepsbeslissing niet meer
aangepast wordt, en als het CBS niet akkoord gaat het CBS stappen moest ondernemen naar de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. Het CBS liet ook weten dat de BD aan bevoegdheidsoverschrijding zou gedaan
hebben.
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4 maand nu reeds ligt dit dossier waar het ligt, en krijgt niemand enige duidelijke en geschreven respons.
Daarom wordt dit punt aan de GR van 9/11/2020 voorgelegd, met dringend verzoek eindelijk eens klare taal
te spreken.”
Burgemeester Daniël Vanhessche antwoordt dat de deputatie ontvangen zou worden op 23 oktober
2020. Door de lockdow kon deze vergadering niet doorgaan. Op de agenda stond o.a. de bespreking
waarom de bijzondere voorwaarden van de gemeente niet aanvaard werden. Dit betreft niet enk
enkel
Jabbeke, maar ook in andere gemeente komt dit voor.

AA
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Raadslid Werner Coudyzer vindt dit geen antwoord op hetgeen er gebeurd is.

Raadslid Reinhart Madoc heeft een vraag over de voorziene verharde weg ten
n behoeve van de
brandweer. Klaarblijkelijk is de gemeente hierin tussengekomen en heeft grond
nd hiervoor
rvoor afgestaa
afgestaan
terwijl dit ten laste van het bouwproject was. Er werd ook een afwijking toegestaan
gestaan
estaan waardoor
waardoo dichter
dich
bij de beek kon worden gebouwd. Kan dit gestaafd worden?

R

Burgemeester Daniël Vanhessche laat zijn twijfel over de waarachtigheid
igheid
gheid van deze bewe
bewering. Dit zal
geverifieerd worden. De burgemeester kan zich niet herinneren dat
at dit zou toegest
toegestaan zijn.

TE

MONDELINGE VRAGEN

- Raadslid Ilse Vandenbroucke hekelt de communicatie
nicatie
nica
tie van de N-VA
N-VA-fractie en meer bepaald de
facebookpost die tijdens de gemeenteraad gepost
epost
post wordt. Het betr
betreft een eenzijdige communicatie
die heel respectloos is naar de gemeenteraad
aad en de burgers toe
toe.

N

Raadslid Peter-Jan Hallemeersch heeft
eft ook opgemerkt ddat N-VA inderdaad een ‘post’ verstuurd
heeft maar verwijst naar Jong CD&V
&V die dit indertijd o
ook gedaan heeft.

EE

Raadslid Ilse Vandenbrouckee reageert dat dit d
dan ging om een ‘post’ van een paar maanden terug
van Jong CD&V.
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- Raadslid Geert Orbie
bie heeft een vraag o
ov
over de landbouwadviesraad. Op de gemeentelijke website
blijkt dat de landbouwadviesraad
dbouwadviesraad
bouwadviesraad toch samengesteld zou zijn. Maar de leden van die adviesraad zijn
niet op de hoogte
oogte
gte gebracht van hu
hun lidmaatschap. Wat is het plan met deze landbouwadviesraad?
Er moet toch
och eenn oprichtingsve
oprichtingsvergadering gehouden worden, statuten aangenomen worden en een
voorzitter
ter
er aangeduid word
worden
worden?
Door
oor de burgemeeste
burgemeester wordt geantwoord dat er inderdaad een landbouwadviesraad opgericht
werd. Alle mensen die
d zich kandidaat hebben gesteld om deel te nemen zijn allemaal opgenomen.
Waarom ze niet verwittigd zijn moet administratief bekeken worden. Er moeten agendapunten
aangereikt wor
worden om deze raad samen te roepen. De leden zullen verwittigd worden.

- Raadsl
Raadslid Werner Coudyzer is geraadpleegd door een inwoner van de gemeente over de toestand
van de
d Zandweg naar Aartrijke waarvan een eerste deel is geasfalteerd. De straat is in een
erbarmelijke staat. Het is een gevaarlijke situatie.
erb
Door de Voorzitter wordt de suggestie gedaan om hiervoor ook een meldingskaart in te dienen via
de gemeente-app.
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter
tafel liggende notulen van de zitting van 5 oktober 2020. De volgende gemeenteraadszitting wordt
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gepland op maandag 14 december 2020. De vergadering wordt beëindigd om 23u10.
De voorzitter,
C. Bourgois
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De algemeen directeur,
G. Acke.
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