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Notulen gemeenteraad 8 november 2021 
 
 
   Aanwezig: 
    Voorzitter:  VANDENBERGHE Wim 
 Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, BOGAERT Hendrik, 

COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEPRÉE Geert, 
POLLET Jan, MADOC Reinhart, CASTELEYN Frank, 
ORBIE Geert, DHAESE Annemieke, VERMAUT Han, 
HENDRICKX Nadia, HALLEMEERSCH Peter-Jan, 
VANDERMEERSCH Carine, BOURGOIS Chris, 
VANDENBROUCKE Ilse, BERTON Piet, VANDEN 
BROUCKE Marleen, FOURIER Olivier 

Algemeen directeur: ACKE Gabriël 
 Verontschuldigd: STORME Paul, DESPIEGELAERE Hilde, 

COUDYZER Werner, 
 
 
 
 
 
 

Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar het audioverslag, neergelegd onder 
https://www.jabbeke.be/WebForm.aspx?ID=4 – jabbeke.be-bestuur-gemeenteraad 
 
Voor aanvang van de zitting wordt door de CD&V-fractie een amendement ingediend om agendapunt 
13 ‘Vrijetijd – gemeentelijke evenementen – winter 2021/2022 – organisatie winterbar – afhuren 
ijspiste’ niet te behandelen wegens het opnieuw toegenomen risico inzake Corona. 
 
 
1 Goedkeuring verslag vorige zitting 
 
Aan de gemeenteraad wordt het verslag van de vorige zitting voorgelegd, houdende de notulen van de 
genomen beslissingen en het op de website van de gemeente gepubliceerde audioverslag. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 4 oktober 
2021. 
 
 
2 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West - buitengewone algemene 
vergadering - 13 december 2021 - agenda 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius West; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 23 september 2021 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius West die op 13 december 
2021 plaatsheeft in het “Fluvius-gebouw, Noordlaan 9 te 8820 Torhout”; 
  
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 23 
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september 2021 overgemaakt werd; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
Algemene Vergadering;  
 
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het 
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Buitengewone Algemene Vergadering zal kunnen 
plaatsvinden; 
 
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie 
via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie 
in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst 
kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Buitengewone Algemene 
Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West d.d. 13 december 2021: 
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van 
Bestuur opgestelde begroting 2022. 

2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 
 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, raadslid Hilde Despiegelaere, die zal deelnemen aan de 
(fysieke of digitale) Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
West op 13 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), 
op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius West, 
ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 
 
3 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius OV - buitengewone algemene vergadering 
- 6 december 2021 - agenda 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 27 september 2021 werd opgeroepen 
om op digitale wijze deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging op 6 december 2021; 
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Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 27 
september 2021 overgemaakt werd; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur; waarbij bepaald wordt dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering; 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 6 december 2021 met als agendapunten: 
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van het door de raad van 
bestuur opgestelde budget 2022. 

2. Statutaire benoemingen. 
3. Statutaire mededelingen. 
 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, raadslid Wim Vandenberghe, die zal deelnemen aan de 
digitale Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 6 
december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter 
attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 
 
4 Intergemeentelijke samenwerking - Imewo - buitengewone algemene vergadering - 16 
december 2021 - halfjaarlijks verslag - agenda 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Imewo; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 23 september 2021 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Imewo die op 16 december 
2021 plaatsheeft in het Hotel Brugge-Oostkamp, Kapellestraat 146 te 8020 Oostkamp; 
  
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 23 
september 2021 overgemaakt werd; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
Algemene Vergadering;  
 
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het 
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen plaatsvinden; 
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Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie 
via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie 
in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst 
kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien dit 
noodzakelijk mocht blijken; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 16 december 2021: 
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van 
Bestuur opgestelde begroting 2022. 

2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.  
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 
 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, raadslid Joël Acke, die zal deelnemen aan de (fysieke of 
digitale) Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 16 
december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 
 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter 
attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 
 
5 Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - Creat - buitengewone algemene 
vergadering - dinsdag 14 december 2021 - agenda 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Jabbeke aangesloten is bij TMVS dv; 
 
Gelet op de statuten van TMVS dv; 
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 14 
december 2021, waarin de agenda werd meegedeeld ; 
 
Gelet de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
 
BESLUIT 
 
Artikel l: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 14 december 2021" en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 
1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
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3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. DLB'  Artikel 432) 
4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen 
Varia 
 
Artikel 2: 
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger, raadslid Peter-Jan Hallemeersch en de 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, raadslid Olivier Fourier, op om namens het bestuur alle akten 
en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 
14 december 2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de 
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde 
algemene vergadering. 
 
Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal : 
o hetzij per post t.a.v. FARYS I TMVW, Stropstraat 1te 9000 Gent, 
o hetzij per elektronische post, 20211214BAVTMVS@farys.be,  
gestuurd worden. 
 
 
6 Intergemeentelijke samenwerking - TMVW ov - buitengewone algemene vergadering - 
17 december 2021 - agenda 
 
Gelet op het feit dat aangesloten is bij TMVW ov; 
 
Gelet op de statuten van TMVW ov; 
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 17 
december 2021, waarin de agenda werd meegedeeld ; 
 
Gelet de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel l: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering TMVW ov van 17 december 2021 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 ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal 
3.  Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. DLB, artikel 432) 
4.  Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB ) 
5.  Samenwerkingsverband De Watergroep - FARYS (artikel 472 DLB) 
6.  Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
7.  Statutaire benoemingen 
Varia 
 
Artikel 2: 
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger, raadslid Hilde Despiegelaere en de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, raadslid Ilse Vandenbroucke, op om namens het bestuur alle akten en bescheiden 
met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 17 december 
2021, te onderschrijven en haar stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad 
van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde buitengewone 
algemene vergadering. 
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Artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit zal : 
o hetzij per post t.a.v. FARYS I TMVW, Stropstraat 1te 9000 Gent, 
o hetzij per elektronische post, 2O2112I7BAVTMVW@farys.be, 
gestuurd worden. 
 
 
7 Intergemeentelijke samenwerking - WVI - buitengewone algemene vergadering - 15 
december 2021 - agenda 
 
GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING WVI VAN 15 DECEMBER 2021 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de c.v.b.a. West-Vlaamse Intercommunale voor 
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand, afgekort tot WVI. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van WVI die bijeengeroepen wordt op woensdag 15 december 2021 per aangetekend 
schrijven van 28 oktober 2021; 
 
Dat deze buitengewone algemene vergadering samengeroepen wordt  met volgende agenda: 
1.  Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd. 16-06-2021 
2.  Begroting 2022 
3.  Kennisneming ontslag 2 bestuurders: mevrouw Rita Demaré (Hooglede) en de heer Dirk Verwilst 

(Meulebeke) 
4.  Benoeming 2 bestuurders 
5. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem 

in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
6.  Mededelingen 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze buitengewone algemene vergadering en de daarbij 
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1.  Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd. 16-06-2021 
2.  Begroting 2022 
3.  Kennisneming ontslag 2 bestuurders: mevrouw Rita Demaré (Hooglede) en de heer Dirk Verwilst 

(Meulebeke) 
4.  Benoeming 2 bestuurders 
5. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem 

in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
6.  Mededelingen 
 
Artikel 2: 
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De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van WVI van 15 december 2021 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
intercommunale WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge. 
 
 
B. AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS 
 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de c.v.b.a. West-Vlaamse Intercommunale voor 
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand , afgekort tot WVI; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van WVI 
die bijeengeroepen wordt op woensdag 15 december 2021 per aangetekend schrijven van 28 oktober 
2021; 
 
Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
algemene vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger 
herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
BESLIST 
 
Artikel 1: 
Gemeenteraadslid Ilse Vandenbroucke aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van WVI op 15 december 2021; 
 
Artikel 2: 
Gemeenteraadslid Peter-Jan Hallemeersch aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI op 15 december 2021; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
intercommunale WVI. 
 
 
8 Leefmilieu - FARYS/De Watergroep - gemeentelijke tarieven voor de zuivering van 
rioolwater - tarieven voor IBA's - dienstjaar 2022 
 
De gemeenteraad 
 
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur en de uitvoeringsbesluiten ter zake. 
 
De 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 
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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 
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. 
 
De aanleg van riolering en het onderhoud van bestaande rioleringsstelsels vormt voor vele 
gemeenten/gemeentelijke rioolbeheerders een grote uitdaging. Vaak dringen bijkomende investeringen 
en onderhoudswerken zich op. Om deze rioleringsprojecten te realiseren zijn heel wat financiële 
middelen nodig. 
 
Op basis van het principe dat 'de vervuiler betaalt' moeten in Vlaanderen alle verbruikers van 
drinkwater ook bijdragen in de kosten om het afvalwater te zuiveren. Met betrekking tot de 
aanrekening en eventuele vrijstellingen volgt de gemeentelijke saneringsbijdrage het stelsel van de 
bovengemeentelijke aanrekening.  
 
Door de gemeenteraad werd op 9 november 2020 een maximale saneringsbijdrage voor het jaar 2021 
vastgelegd. De maximale gemeentelijke saneringsbijdrage wordt door de meeste vennoten toegepast. 
 
De drinkwatermaatschappijen FARYS (TMVW) en De Watergroep lanceren jaarlijks een 
intercommunaal voorstel voor het bepalen van de gemeentelijke saneringsbijdrage (drinkwaterklanten) 
en de gemeentelijke saneringsvergoeding (eigen waterwinners).  
 
De definitieve vastlegging van de gemeentelijke saneringsbijdrage kan pas gebeuren na vastlegging van 
de bovengemeentelijke saneringsbijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt, met name eind december 
middels een programmadecreet van de Vlaamse Regering, zodat er momenteel nog geen 
saneringsbijdrage kan worden vastgelegd. 
 
Er wordt voorgesteld om voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding voor het aanslagjaar 
2022 het intercommunaal voorstel te volgen, met name toepassing van de maximale tarieven voor de 
gemeentelijke bijdrage en -vergoeding, berekend door de tarieven voor de bovengemeentelijke bijdrage 
voor 2022 te vermenigvuldigen met een vermenigvuldigingscoëfficiënt (momenteel 1,4 onder 
voorbehoud van decretale aanpassing). 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent haar principieel akkoord om toepassing te maken van de maximale tarieven 
voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding overeenkomstig het intercommunaal 
voorstel. Deze maximale tarieven worden berekend door de tarieven van de bovengemeentelijke 
saneringsbijdrage voor 2022 te vermenigvuldigen met een coëfficiënt (momenteel voor 2021 bepaald 
op 1,4) onder voorbehoud van decretale aanpassing. 
 
Artikel 2: 
Voor het aanslagjaar 2022 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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9 Veiligheid - PZ Kouter - aanvraag gebruik camera's - goedkeuring 
 
De gemeenteraad in openbare zitting, 
 
Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele 
vrijheden; 
 
Gelet op de Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG); 
 
Gelet op de Richtlijn (EU) nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het 
oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (RGS); 
 
Gelet op de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/1 t/m 25/8; 
 
Gelet op de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens; 
 
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, §2, 
artikel 286, artikel 287 en artikel 288; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot uitvoering van artikel 25/3, § 1, 2°, b) van de 
wet op het politieambt. 
 
Gelet op het advies uit eigen beweging van 8 mei 2020 van het Controleorgaan op de politionele 
informatie (COC) naar aanleiding van de bevindingen in het kader van een onderzoek naar het gebruik 
van bodycams (CON19008); 
 
Overwegende dat een politiedienst, krachtens art. 25/1-25/8 WPA, in het raam van opdrachten van 
bestuurlijke en gerechtelijke politie al dan niet intelligente vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera’s op 
zichtbare wijze kan gebruiken op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt; 
 
Overwegende dat de korpschef van de politiezone krachtens art. 25/4 WPA hiertoe een principiële 
voorafgaande toestemming moet vragen aan de gemeenteraad; 
 
Gelet op de impact- en risicoanalyse voor het gebruik van mobiele camera’s (bodycams) op het vlak 
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau, met name wat de 
categorieën van verwerkte persoonsgegevens betreft, de proportionaliteit van de aangewende 
middelen, de te bereiken operationele doelstellingen en de bewaartermijn van de gegevens die nodig 
is om deze doelstellingen te bereiken; 
 
Gelet op de aanvraag van de korpschef aan de gemeenteraad voor de principiële toestemming tot het 
zichtbaar gebruik van de in de aanvraag opgesomde, in voorkomend geval intelligente, vaste, tijdelijk 
vaste en mobiele camera’s op het grondgebied van de politiezone Kouter dit conform de wettelijke 
bepalingen, in het bijzonder opgenomen in artikel 25/1 t/m 25/8 WPA; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 
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Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag van de korpschef voor de principiële toestemming tot 
het zichtbaar cameragebruik van de opgesomde, in voorkomend geval intelligente, vaste, tijdelijk vaste 
en mobiele camera’s op het grondgebied van de gemeente Jabbeke.  
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad verleent de principiële toestemming aan de lokale politiezone Kouter, en aan de 
politieambtenaren van andere binnen- en buitenlandse politiediensten, om in het raam van haar 
opdrachten en conform de wettelijke bepalingen ter zake zichtbaar gebruik te maken van, in 
voorkomend geval, intelligente, vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera’s op het grondgebied van de 
gemeente Jabbeke zoals gespecifieerd in de aanvraag van de korpschef. 
 
Artikel 3: 
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het toezicht op het 
gebruik van de camera’s op zichtbare wijze door de lokale politie Kouter conform de overeenkomstige 
wettelijke bepalingen, en aan de procureur des Konings. 
 
Artikel 4: 
De toestemming en het besluit worden bekendgemaakt volgens de vigerende richtlijnen. 
 
 
10 Mobiliteit - kern Varsenare - schoolomgeving en SPC Varsenare - aanleg tijdelijke 
parking en kiss-and-ridezone - proefopstelling 
 
Voor dit dossier is er een dubbele aanzet: 
- De problematiek van de mobiliteit aan de schoolpoort in de Westernieuwweg te Varsenare 
- Het dossier van de renovatie van het SPC Varsenare met daarbij ook de omgevingsaanleg en het 

parkeren in de dreef. 
 
Verwacht wordt dat in de komende maanden aanvang kan gemaakt worden met de werken voor het 
verbouwen van SPC Varsenare. Er mag verwacht worden dat er belangrijke werfinneming zal zijn van 
de parking voor het SPC. Daarbij komt ook dat de huidige parkingzone ook bestemd wordt voor de 
geothermische boringen. 
 
Een oplossing werd eerder gesuggereerd in een structuurschets, waarbij de mobiliteit van en naar het 
SPC Varsenare vertrekt vanaf de Westernieuwweg en waarbij gebruik gemaakt wordt van het 
beschikbare terrein, eigendom van OCMW Jabbeke, gelegen tussen de woningen 8 en 12. In dat kader 
werd door de gemeente Jabbeke eerder verwerving gedaan van de woning Westernieuwweg 12, 
waarvoor er op vandaag nog een recht van bewoning loopt. 
 
De parking wil als 'kiss and ride'-parking ook een oplossing zijn voor de mobiliteitsproblematiek aan 
de schoolpoort in de Westernieuwweg. Vanaf de parking ontstaat de mogelijkheid voor een verbreed 
voetpad tot voorbij het aangelegde zebrapad aan de school. 
 
Door de gemeenteraadscommissie verkeer werd op 29 september 2021 gunstig advies verleend. In 
het advies werd ook aangedrongen om voor de gewijzigde verkeerssignalisatie in de Westernieuwweg 
nog voorafgaand buurtoverleg te plegen met de school en de aanpalenden. Daarbij was er een suggestie 
om de buurtbewoners die hun parkeerplaats verliezen een vaste parkeerplaats op de tijdelijke parking 
te geven. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd voor een voorlopige aanleg van de parking. De 
reden voor deze voorlopige oplossing: 
- Het volledige perceel kan nog niet beschikt worden wegens het verdere privatieve gebruik van het 

pand Westernieuwweg 12 
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- Het gegeven dat de volledige omgevingsaanleg voor het gerenoveerde SPC Varsenare en voor de 
uiteindelijke mobiliteitsoplossing voor de dreef nog dient bestudeerd te worden 

- De noodzaak om nu snel voor de aanvang van de werken en ten behoeve van de school een 
oplossing te kunnen bieden. 

 
In het ontwerp wordt een tijdelijke oplossing voorgesteld via de plaatsing van prefab betonelementen 
(2x2m – het zogenaamde type Stelcon, zoals veelvuldig te huur en te koop aangeboden – oppervlakte 
tijdelijke verharding circa 1000m² – raming materiaal aankoop nieuw 60.000 euro – meer de kosten 
van nivellering en signalisatie). Een deel van de parking wordt ook aangelegd in grasdoorgroeistenen. 
Ten behoeve van de voetgangersbewegingen wordt een tijdelijk voetpad voorzien. 
 
Voor het onderdeel verkeersregeling wordt het volgende voorgesteld: 
- Na de aanleg, een eenrichtingsverkeer in de Hof van Straetendreef in de richting van de 

Westernieuwweg. Voor dit onderdeel wordt de aanpassing van het gemeentelijk aanvullend 
politiereglement op het wegverkeer verder uitgewerkt. 

- Een proefopstelling met een parkeerverbod tussen parking en schoolpoort en dus tussen de 
woningen Westernieuwweg 12 en 18 en dit aan beide zijden van de straat. Daarmee ontstaat een 
schoolomgeving die, zoals gesuggereerd in het streefbeeld van het mobiliteitsbureau Vectris, niet 
belemmerd wordt door geparkeerde wagens en waarbij brede voetpaden met een passende 
groenaanleg kunnen gerealiseerd worden. Voor dit onderdeel dat een tijdelijke regeling inhoudt, 
kan beslist worden door het schepencollege. Voor de bestendiging dient het dossier opnieuw 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 

 
Voor het voorstel van de aanleg van een tijdelijke parking dient nog een omgevingsvergunning bekomen 
te worden. Bij de bestendiging van dit terrein als parking, dat eigendom is van OCMW Jabbeke, dient 
overdracht te gebeuren vanuit het private domein van het OCMW naar het openbaar domein van de 
gemeente Jabbeke. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het ontwerp van de aanleg van een tijdelijke parking op 
het terrein van het OCMW, tussen Westernieuwweg 8 en 12 te Varsenare, met een geraamde 
kostprijs van 90.000 euro. De werken worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking vooraf. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad verleent ten principiële haar niet-bezwaar ten aanzien van de voorgestelde 
mobiliteitsoplossing, waarbij met een periode van 3 maanden na de aanleg van de parking een proef 
wordt gedaan met een parkeerverbod in de Westernieuwweg aan de beide zijden van de rijweg en dit 
tussen de woningen 12 en 18. Na evaluatie dient dit dossier voor al of niet bestendiging opnieuw 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 
 
 
11 Mobiliteit - Varsenare-Noord - verkavelingen 5 en 6 - signalisatieplan 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 21 december 2018; 
 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968; 
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Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Overwegende dat de wegenis- en rioleringswerken voor de verkaveling Hof ter Straeten - Varsenare-
Noord, verkavelingsonderdeel 5 en 6, in uitvoering zijn. 
 
Het signalisatieplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd, omvat een voorstel voor signalisatie langs 
de Legeweg, en voor de verkavelingen 5 en 6 en de volgende straten: Ter Lovestraat, Hoge Poortstraat, 
Blauwhuisstraat, Wijngaardstraat, Rietscheldestraat en de Devulderestraat. 
 
Aangezien de totale verkaveling Varsenare-Noord voorziet in 398 bijkomende woonunits, werd eerder 
door de gemeenteraadscommissie verkeer geadviseerd om het ganse gebied, dat aansluit bij het 
centrum van Varsenare, mee op te nemen in de bebouwde kom van de deelgemeente Varsenare. 
Daarbij werd ook geadviseerd om een woonerf in te richten. 
 
De voorziening woonerf wordt aangeduid met het verkeersbord F12a. Een woonerf houdt in (cfr. 
artikel 22 bis Wegcode): 
"Binnen de woonerven (en de erven): 
1° mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken; spelen zijn er eveneens toegelaten; 
2°  mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij 

stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen 
het verkeer niet nodeloos belemmeren; 

3°  is de snelheid beperkt tot 20 km per uur; 
4°  a) is het parkeren verboden, behalve: 
  - op plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere 

kleur en waar de letter P aangebracht is; 
  - op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 
 b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting 

opgesteld worden." 
 
Door de gemeenteraad werd op 22 oktober 2018 naar aanleiding van de behandeling van het eerste 
signalisatieplan voor de verkavelingsonderdelen 1 tot 4, de beslissing genomen om het woonerf te laten 
starten vanaf de Westernieuwweg en tot aan de Popstaelstraat. 
 
Met deze aanpassing kan voorgesteld worden om goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde 
signalisatieplan voor de verkavelingsonderdelen 5 en 6. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het signalisatieplan, mits de borden F12a en F12b, met 
betrekking tot woonerven, worden geplaatst ter hoogte van de kruispunten tussen de Legeweg en de 
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nieuwe aan te leggen straten binnen de verkaveling Varsenare-Noord. 
 
Artikel 2: 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
 
 
12 Reglementen - leefmilieu - aanbod bijenvriendelijke bomen in het kader van de 
vergroening van de gemeente - subsidiereglement 
 
De gemeenteraad, 
 
Er is de voorgenomen beleidsintentie om in een periode van 10 jaar voor elke inwoner een boom aan 
te planten. De plantacties zullen gebeuren op initiatief van de gemeente zoals aanplanten van 
geboortebomen, laanbomen en bosplantacties.  
 
Daarnaast zal in samenwerking met andere partners meegewerkt worden aan andere boomplantacties 
verspreid op het grondgebied van Jabbeke. Dergelijke acties kunnen zowel op openbaar als op privaat 
domein plaatsvinden, waarbij de gemeente zelf initiator is of medewerking kan verlenen. 
 
Er is het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) met het 
samenwerkingsproject ‘Kruisbestuivers’ dat loopt van november 2019 tot juni 2022 en waarvan de 
gemeente Jabbeke actief deel uitmaakt in samenwerking met Regionaal Landschap Houtland en Polders. 
 
Het doel van dit project is om regiobreed bijenvriendelijke acties te stroomlijnen via bijenactieplannen, 
kennis te delen en onderlinge samenwerking te versterken. 
 
Het realiseren van bijenvriendelijke acties wordt als hefboom gezien om onderlinge samenwerking en 
ervaringsuitwisseling te bevorderen en de vergroening te stimuleren.  
 
Er is het voorstel om bij dit groenproject de bevolking nauw te betrekken en de mogelijkheid te laten 
om een  boom per woning gratis aan te bieden.  
 
De aanplanting van bijenvriendelijke bomen kunnen perfect aansluiten bij het privatief groen en hebben 
een meerwaarde voor onze leefomgeving.  
 
De keuze wordt geboden uit drie boomsoorten met elk hun typische eigenschappen die zowel 
streekeigen, bijenvriendelijk en beperkte omvang hebben. 
 
Om een boom in de tuin aan te planten dienen volgende voorwaarden strikt nageleefd te worden: 
-  De boom moet op de wettelijke plantafstand van minstens twee meter van de perceelsgrens staan; 
-  De boom moet minstens zeven jaar blijven staan; 
-  Het planten zelf en de nazorg is volledig ten laste van de aanvrager; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Er is de principiële goedkeuring van de gemeenteraad om in het kader van beleidsdoelstelling ‘het 
vergroenen van de gemeente’ aanbod te doen aan de inwoners om één gratis bijenvriendelijke boom 
per gezin te schenken.  
 
Artikel 2: 
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Het college van burgemeester en schepenen wordt opdragen om de organisatie en de uitwerking van 
deze actie te organiseren in het komende plantseizoen. 
 
Artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht kadert in de beleidsdoelstelling BD-4 - Actieplan AP-4 en wordt 
geraamd op 20.000 euro en zal voorzien worden in het budget 2022. 
 
 
13 Vrijetijd - gemeentelijke evenementen - winter 2021/2022 - organisatie winterbar - 
afhuren ijspiste 
 
(Dit agendapunt wordt niet behandeld.) 
 
 
14 Patrimonium - renovatie SPC Varsenare - voorziening pop-up ontmoetingsruimte en 
cafetaria - ontwerp 
 
De voorbereiding voor de verbouwing van het SPC Varsenare is gevorderd, waarbij de procedure 
thans staat op het punt gunning na aanbesteding. 
 
Het is de ambitie om voor het ganse centrum zoveel als mogelijk verder te werken binnen de bestaande 
gebouwen (cultuurgedeelten, voetbalzaal, turnzaal, gebouwen KFC Varsenare en krachtbal). 
 
De renovatiewerken hebben vooral betrekking op het centrale deel dat volledig nieuw gebouwd wordt 
(de huidige cafetaria, cultuurlokaal, keuken, bibliotheek, EHBO). 
 
Voor de bouwfase wordt voor de bibliotheek voorgesteld om tijdelijk te verhuizen naar het 
deelgemeentehuis (gelijkgronds bureau en de verdieping). 
 
Verder wordt voorgesteld om voor een periode van ongeveer 2 jaar een pop-up ontmoetingsruimte 
en cafetaria aan te bouwen tegenaan de dreef en achteraan de cultuurlokalen. 
 
Hiervoor werd aan de architect een concept gevraagd waarbij er gekozen wordt voor een tijdelijke 
constructie met containerlokalen. 
 
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop hiervoor. 
 
Er wordt gekozen voor een configuratie met 4 40-voetcontainers en 2 20-voetcontainers voor een 
totale oppervlakte van 115m², in te richten als cafetaria. Voor het sanitair en de berging wordt gewerkt 
met containers eigendom van de gemeente. 
 
Voor de kostprijs werd waarbij de afweging gemaakt tussen huur een aankoop en is het zo dat omwille 
van de verwachte duur van de afhuring (24-30 maanden) er weinig verschil is in het budget, zodat er 
aankoop voorgesteld wordt. Het geheel, met inbegrip van de noodzakelijke aanpassingswerken 
hiervoor, heeft een te ramen kostprijs van 125.000 euro. 
 
Gaat over tot de stemming over dit agendapunt; 
Voor: Frank Casteleyn, Chris Bourgois, Claudia Coudeville, Annemieke Dhaese, Hendrik 

Bogaert, Jan Pollet, Ilse Vandenbroucke, Joël Acke, Carine Vandermeersch, Geert 
Deprée, Daniël Vanhessche Wim Vandenberghe 

Tegen: Peter-Jan Hallemeersch, Olivier Fourier 
Onthouding: Nadia Hendrickx, Reinhart Madoc, Geert Orbie, Marleen Vanden Broucke, Piet 

Berton, Han Vermaut 
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BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het ontwerp van de pop-up ontmoetingsruimte en 
cafetaria bij de werken voor de verbouwing van het SPC Varsenare en dit voor een geraamde kostprijs 
van 125.000 euro. De aankoop wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
vooraf. 
 
 
15 Patrimonium - verbouwing gemeentehuis - inrichting raadzaal - lot meubilair - 
ontwerp 
 
De verbouwing van het gemeentehuis – fase 2 – renovatie voorbouw – is na een periode na stilleggen 
van de werken voor het uitvoeren van bijkomende stabiliteitsstudies, nu gevorderd waarbij gepland 
wordt om begin 2022 de afwerking te doen en waarbij de volledige ingebruikname voorzien wordt 
tegen 1 april 2022. 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van: 
- Het dossier van het vaste meubilair met in het bijzonder het onthaalmeubel. Voor dit dossier is er 

een verrekeningsvoorstel van de hoofdaannemer voor een bedrag van 46.883 euro (excl. BTW) 
- Een dossier voor nieuw meubilair voor de gemeenteraadszaal met een geraamde kostprijs van 

89.865 euro (excl. BTW). 
 
Voor het onderdeel vast meubilair gaat het in het bijzonder om het onthaalmeubel, een nieuwe 
onthaalbalie voor de dienst bevolking, de keukeninrichting en de voorziening van kasten en kitchenettes 
op de bestuursverdieping. 
 
Voor het losse meubilair wordt verder gebruik gemaakt van het voorheen toegepaste meubilair voor 
burelen van het bestuur (schepencollegezaal, burelen burgemeester en schepenen). Maar voor de 
gemeenteraadszaal wordt voorgesteld om nieuw meubilair aan te kopen, meer in lijn met de meubellijn 
van het ganse gebouw en waarbij ook de nodige technische voorzieningen gebeuren (de projectie- en 
geluidsoplossingen). 
 
Gaat over tot de stemming over dit agendapunt; 
Voor: Frank Casteleyn, Chris Bourgois, Claudia Coudeville, Nadia Hendrickx, Peter-Jan 

Hallemeersch, Annemieke Dhaese, Hendrik Bogaert, Jan Pollet, Ilse Vandenbroucke, 
Geert Orbie, Marleen Vanden Broucke, Olivier Fourier, Piet Berton, Han Vermaut, 
Joël Acke, Carine Vandermeersch, Geert Deprée, Daniël Vanhessche Wim 
Vandenberghe 

Tegen: Reinhart Madoc,  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de verrekening voor het vast meubilair zoals voorgelegd 
en dit voor een bedrag van 56.728 euro (incl. BTW). 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het ontwerp voor het lot meubilair voor de 
gemeenteraadszaal en dit voor een geraamde kostprijs van 108.736 euro (incl. BTW). 
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16 Patrimonium - krachtballokaal Snellegem - verbouwing en uitbreiding - ontwerp 
 
Het krachtballokaal Snellegem dateert van 1991 en is dus al ongeveer 30 jaar de uitvalbasis voor de 
lokale krachtbalclub. In 2003 werd het complex uitgebreid met een achterliggende berging. 
 
Op vraag van de krachtbalvereniging werd de voorstudie gedaan voor de aanpassing van de 
infrastructuur. Vooral voor het energieconcept leek het aangewezen om verbouwingswerken te doen 
met een betere isolatie en een aangepaste verwarmingsinstallatie. Daarbij wordt ook voorgesteld om 
het gebouw aan te passen en uit te breiden.  
 
Nu zijn er twee grote kleedruimte. Er wordt voorgesteld om deze aan te passen naar 4 kleedruimten 
en om het gebouw ook uit te breiden met een oppervlakte van ca 26m² aan de achterzijde van het 
gebouw. Daarbij wordt ook de aansluiting gemaakt met de bestaande berging. 
 
Voor de werken werd een omgevingsvergunning bekomen (OMV_2021076737) 
 
De raming voor de verbouwen bedraagt 149.890,67 euro (excl. BTW) (één lot). 
 
Er wordt voorgesteld om de werken te gunnen na open aanbesteding. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het ontwerp voor het verbouwen en het uitbreiden van 
het krachtballokaal Snellegem. Geraamde kostprijs 149.890,67 euro (excl. BTW). De gunning gebeurt 
na open aanbesteding. 
 
 
17 Financiën – jaarrekening 2020 – gemeente en OCMW – beslissing goedkeuring 
 
In het besluit van de gouverneur van 15 oktober 2018 werd de jaarrekening 2017 van de gemeente 
Jabbeke definitief vastgesteld. 
 
In toepassing van artikel 332, §1, 3° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
dient dit besluit ter kennis gebracht te worden op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad 
en van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
“Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 
2020 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Jabbeke. 
 
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
Bevoegdheid 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 262, §1. 
 
Juridisch kader 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen 260 tot 
en met 262. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
en de provinciale besturen, en in het bijzonder de .artikelen 17 tot en met 26. 
 
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten. de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
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beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 
4. 
 
Feitelijke context 
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Jabbeke hebben op 14 juni 2021 de 
jaarrekening 2020 vastgesteld met de volgende saldi: 
• budgettair resultaat boekjaar: -1.119.821 EUR 
• gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar: 8.377.594 EUR 
• beschikbaar budgettair resultaat: 8.377.594 EUR 
• balanstotaal: 105.446.631 EUR 
• overschot van het boekjaar: 4.194.432 EUR 
 
De jaarrekening werd gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente. Het gemeentebestuur 
bracht de toezichthoudende overheid op de hoogte van deze publicatie op 16 juni 2021 en bezorgde 
de digitale rapportering op 16 juni 2021. 
 
Verantwoording 
Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen waar en 
getrouw beeld geeft van de financiële toestand. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. De jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de gemeente en het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn van Jabbeke wordt goedgekeurd.” 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve 
vaststelling van de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Jabbeke. 
 
 
18 (Geheime zitting) - Personeel - veiligheid - noodplanningsambtenaar - vervangende 
aanstelling 
 
(Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere uitleg verschaft). 
 
 
MONDELINGE VRAGEN: 
 
- Raadslid Geert Orbie vraagt of er bij de werken van de Dorpsstraat reeds aandacht besteed werd 

aan de voorziening voor laadpunten voor elektrische wagens. 
 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 

)   
 
- Raadslid Reinhart Madoc vraagt hoe het staat met de coronacijfers in de gemeente. 
 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 

)   
 
- Raadslid Peter-Jan Hallemeersch verwijst naar de noodzaak voor bushokjes bij de tijdelijke bushaltes 

naar aanleiding van de werken in de Dorpsstraat. Worden hier maatregelen genomen? Kunnen de 
bushokjes die nu voorlopig niet gebruikt worden op de route van de bussen verplaatst worden naar 
de tijdelijke haltes. 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
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)   
 
- Raadslid Piet Berton heeft een voorstel voor de weggenomen zitbank in Stalhille. Deze zitbank werd 

weggenomen naar aanleiding van de renovatie van de woning ter hoogte van deze zitbank. Nu wordt 
de vraag gesteld om het bankje niet op dezelfde plaats te voorzien maar wel aan de muur van de 
school. Het fietsrek dat er nu voorzien is, wordt in principe niet gebruikt en zou kunnen 
weggenomen worden. 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
)   

 
- Raadslid Peter-Jan Hallemeersch verwijst naar het dossier van de site van de Permekeschool. Daarbij 

wordt melding gemaakt van een voorstel voor een onderhandse overeenkomst met het 
gemeenschapsonderwijs. Het raadslid vraagt toelichting daarbij. 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
)   

 
- Raadslid Piet Berton vraagt meer uitleg over de stand van zaken in het dossier Ventilus. 
 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 

)   
 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 4 oktober 2021. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 6 december 2021. De vergadering wordt geschorst om 21u en wordt hernomen 
om 21u06. De vergadering wordt beëindigd om 21u08. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         W. Vandenberghe 
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