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Notulen OCMW-raad 6 december 2021 
 
 
   Aanwezig: 
     Voorzitter:  VANDENBERGHE Wim 
  Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, 

BOGAERT Hendrik, DEPRÉE Geert, MADOC Reinhart, 
CASTELEYN Frank, ORBIE Geert, DHAESE Annemieke, 
VERMAUT Han, HENDRICKX Nadia, HALLEMEERSCH 
Peter-Jan, STORME Paul, VANDERMEERSCH Carine, 
BOURGOIS Chris, VANDENBROUCKE Ilse, BERTON 
Piet, VANDEN BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, 
FOURIER Olivier 

Algemeen directeur:  ACKE Gabriël 
 Verontschuldigd: POLLET Jan, DESPIEGELAERE Hilde, 

 
 
 

Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar het audioverslag, neergelegd onder 
https://www.jabbeke.be/WebForm.aspx?ID=4 – jabbeke.be-bestuur-gemeenteraad 
 
 
1 Bestuur - veiligheid - corona-pandemie - digitale vergaderingen - besluit burgemeester 
- kennisname 
 
Door de burgemeester werd in het kader van de veiligheid in verband met de corona-pandemie beslist 
om de vergaderingen van de gemeenteraadscommissie van 2 december 2021 en de zitting van de 
OCMW-raad van 6 december 2021 te organiseren via digitale wijze en via de toepassing van MS Teams 
en met live-streaming. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis. 
 
 
2 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 8 november 
2021. 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 8 november 2021. De volgende OCMW-raadszitting wordt 
gepland op maandag 20 december 2021. De vergadering wordt beëindigd om 22u10. 
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De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         W. Vandenberghe 
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