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Notulen gemeenteraad 7 maart 2022 

  Aanwezig: 
     Voorzitter:  DHAESE Annemieke 
  Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, 

DEPRÉE Geert, POLLET Jan, MADOC Reinhart, 
CASTELEYN Frank, VERMAUT Han, HENDRICKX Nadia, 
HALLEMEERSCH Peter-Jan, STORME Paul, 
VANDERMEERSCH Carine, VANDENBERGHE Wim, 
BOURGOIS Chris, VANDENBROUCKE Ilse, BERTON 
Piet, VANDEN BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, 
FOURIER Olivier, LOYSON Siska 

Algemeen directeur:  ACKE Gabriël 
 Verontschuldigd: BOGAERT Hendrik, ORBIE Geert,

Door raadslid Carine Vandermeersch wordt in naam van de fractie CD&V gevraagd om agendapunt 10: 
“Overheidsopdrachten - dienst gemeentewerken - vervanging materieel – lichte vrachtwagens – vrachtwagens – 
bestelwagens en tractor met toebehoren” te verdagen. 

Raadslid Reinhart Madoc pleit dat de zitpenningen van de gemeenteraadleden voor de vergadering van de 
gemeenteraad van deze avond integraal gedoneerd zouden worden aan de noodhulp voor Oekraïne. 

Door de voorzitter van de gemeenteraad wordt voorgesteld om agendapunt 11, die in geheime zitting moet 
behandeld worden, na de zitting van de OCMW-raad te behandelen. Agendapunt 3: “Bestuur - communicatie - 
kennisgeving intentie federale overheid tot inrichting van een gesloten terugkeercentrum” zou samen behandeld 
worden met agendapunt 12: “Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhard Madoc - geplande terugkeercentrum 
– Jabbeke”. 

Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar het audioverslag, neergelegd onder 
https://www.jabbeke.be/WebForm.aspx?ID=4 – jabbeke.be-bestuur-gemeenteraad 

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 31 januari 2022. 

2 Bestuur - intergemeentelijke samenwerkingen - Ginter - voordracht lid raad van bestuur - 
herneming 

De gemeenteraad heeft in zitting van 2 september 2019 beslist om voor de periode 2020-2025 in te stappen in 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband en de projectvereniging Ginter. 

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019 werd beslist dat schepen Claudia Coudeville 
aangeduid wordt als stemgerechtigd lid van de raad van bestuur van Ginter en raadslid Werner Coudyzer als lid 
met raadgevende stem. 
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Op 31 januari 2022 heeft raadslid Wim Vandenberghe de eed afgelegd als 4e schepen van de gemeente Jabbeke. 
Hij heeft daarbij onder andere de bevoegdheid 'Ginter' toegewezen gekregen. 

Het is aangewezen dat schepen Wim Vandenberghe aldus schepen Claudia Coudeville vervangt als lid van de raad 
van bestuur van Ginter. 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
Schepen Wim Vandenberghe wordt aangeduid als lid van de raad van bestuur van de projectvereniging Ginter en 
dit in vervanging van schepen Claudia Coudeville. 

3 Bestuur - communicatie - kennisgeving intentie federale overheid tot inrichting van een gesloten 
terugkeercentrum 

Er werd een nota neergelegd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, dhr. Sammy Mahdi, in verband met 
het voorzien van een gesloten terugkeercentrum in Jabbeke. 

De essentie van een gesloten terugkeercentrum bestaat er in dat de personen in onwettig verblijf er opgesloten 
worden met het oog op hun verwijdering van het Belgische grondgebied. Zij hebben geen recht op verblijf in ons 
land en mogen hier dus niet zijn. Gesloten vertrekcentra zijn het sluitstuk van het terugkeerbeleid indien mensen 
niet vrijwillig willen meewerken aan hun terugkeer. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft deze plaatsen nodig om 
mensen terug te sturen. Steden en gemeenten met een gesloten terugkeercentrum zijn een belangrijke schakel 
die terugkeer mogelijk maken. 

Het betreft geen opvangcentrum voor asielzoekers maar het is een gesloten vertrekcentrum. Mensen worden 
hier opgesloten omdat ze geen wettig verblijf hebben of uitgeprocedeerd zijn (= geen asiel hebben gekregen). De 
mensen mogen niet binnen en buiten en zitten opgesloten tot hun vertrek kan georganiseerd worden. 

Het betreft ook geen administratief afhandelingscentrum van de politie waar geïntercepteerde transmigranten, 
vaak kort na de interceptie door de politie, weer vrijgesteld worden en in het straatbeeld te zien zijn. 

Het gesloten terugkeercentrum van Brugge, gebouwd in 1912, is in zeer slechts staat. Omdat het een geklasseerd 
gebouw betreft is een renovatie en aanpassing aan de hedendaagse veiligheidsnormen uitermate complex, duur 
en wordt er geopteerd voor een nieuwbouw. Bij renovatie zou het gesloten terugkeercentrum van Brugge voor 
jaren moeten sluiten en dus niet meer gebruikt worden. 

De dienst Vreemdelingenzaken en de Regie der Gebouwen heeft de voorkeur voor het domein aan de 
Gemeneweidestraat te Jabbeke omdat het terrein gelegen is in de gewenste regio (zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen zoals ingetekend in het GRUP Kustpolders) en voldoet aan alle objectieve 
parameters. Het terrein is tevens eigendom van de overheid (Regie der Gebouwen) en ligt vlak bij een knooppunt 
van autosnelwegen. 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van de intentie van de federale overheid tot het inrichten van een gesloten 
terugkeercentrum in Jabbeke. 

4 Financiën - belastingen - belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken - 
herneming na opmerkingen voogdijoverheid 

Er was de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2021 inzake het belasting- en retributiereglement 
2022, meer specifiek het onderdeel "B1. Belasting op het afleveren van administratieve stukken"; 

Dit besluit geeft aanleiding gegeven tot een aantal opmerkingen waarvoor een aanpassing van het 

GE
ME
EN
TE
RA
AD

ging Ginter en er en 

hting van een gesloten en ges

AAdhr. Sammy Mahdi, in verbamy Mahdi, in verba

personen erson in onwettig verbliin onwettig ve
ebied. Zij hebben geen rechebied. Zij hebben geen rec

t sluitstuk van het terugkeet sluitstuk van het terugkee
t Vreemdelingenzaken heeftVreemdelingenzaken 

eesloten terugkeercentrum sloten terugkeercentrum 

ers maar rs maar het is een geslotehet is een geslote
hebben of uitgeprocedeerd zebben of uitgeproc

ten opgesloten tot hun vertopgesloten tot hun v

afhandelingscentrum fhandelingscentrum van dev
e politie, weer vrijgesteld we politie, weer vrijgesteld 

um van Brugge, gebouwd in m van Brugge, gebo
ovatie en ovatie e aanpassing aan deaanpassing aan 

voor een nieuvoor een nieuwbouw. Bij rwbouw. Bij r
en dus niet meer gebruikt en dus niet meer gebruikt

eemdelingenzaken en de Remdelingenzaken en de R
destraat te Jabbeke omtraat te Jabbeke om

chapsvoorzieningen zoals oorzieningen zoals 
eters. Het terrein is tevens eters. Het terrein is tevens

autosnelwegen. autosnelwegen.

BESLUIT: BESLUIT: EGE
Enig artikel: Enig arti

GE
De gemeenteragemeentera

GE
terugkeercenterugkeercen

GEGEG4 Fi4 FiGGhehG



Notulen gemeenteraad 7 maart 2022 – pagina 3

belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken nodig is: 

1. M.b.t. tot artikel 3, §2 en artikel 4, §3: het identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder 12 jaar: 
Er geldt een maximumprijs voor het identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder 12 jaar. De maximumprijs 
die gemeenten kunnen vragen is 2 euro. Er wordt  hiervoor verwezen naar artikel 10 van het KB van 10 december 
1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar. 

2. M.b.t. artikel 4, §1, 2 en 4: de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische 
identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de elektronische verblijfsdocumenten 
afgeleverd aan de vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven: 
Een aantal tarieven die vermeld worden in het belastingreglement lagen onder de minimum kostprijs die door de 
FOD Binnenlandse Zaken wordt voorgesteld. 

Daarnaast is er artikel 2, §1, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de 
verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 waaruit blijkt dat de vergoeding 
bestemd voor de dekking van de administratieve kosten van de gemeente die de gemeente vraagt bovenop de 
kostprijs aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken, gelijk dient te zijn aan deze die wordt gevorderd van 
Belgische onderdanen voor het afleveren van identiteitskaarten. De federale kostprijs van een aantal 
elektronische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen is echter hoger dan de federale kostprijs van de 
elektronische identiteitskaarten voor Belgen. Hier dient aldus rekening mee gehouden te worden. 

Er zijn aldus de opmerkingen vanwege het agentschap binnenlands bestuur omtrent de kostprijs van de 
administratieve stukken; 

Er is de omzendbrief van 7 januari 2022 omtrent het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor 
de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2022; 

Er is artikel 2, §1, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor 
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 waaruit blijkt dat de vergoeding bestemd voor de dekking 
van de administratieve kosten van de gemeente die de gemeente vraagt bovenop de kostprijs aangerekend door 
de FOD Binnenlandse Zaken, gelijk dient te zijn aan deze die wordt gevorderd van Belgische onderdanen voor 
het afleveren van identiteitskaarten.  

Gelet op bovenstaande, wordt overgegaan tot herneming van het onderdeel "B1. Belastingreglement op het 
afleveren van administratieve stukken" van het gemeentelijk belasting- en retributiereglement 2022 zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van Jabbeke op 20 december 2021. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aanpassing van het reglement als volgt: 

“Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019, betreffende de gemeentefiscaliteit; 

Overwegende dat de wet of het decreet voor het afleveren van bepaalde administratieve stukken reglementaire 
aanslagvoeten heeft vastgelegd. 

Overwegende dat daarnaast de gemeente autonoom aanslagvoeten kan bepalen voor het afleveren van administratieve 
stukken. 

Overwegende dat het afleveren van sommige administratieve stukken belangrijke kosten met zich meebrengt. 

Gelet op artikel 288 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten. 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

Na beraadslaging,  
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BESLUIT: 

Artikel 1: 
Er wordt voor het aanslagjaar 2022 een belasting geheven op het afleveren van de in artikel 3 vermelde administratieve 
stukken. Deze belasting is verschuldigd onverminderd de door de wet of decreet vastgelegde belasting ten behoeve van de 
federale staat, de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams(e) gewest. 

Artikel 2: 
Deze belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken, op verzoek of ambtshalve, worden 
uitgereikt.  

Artikel 3: 
De belasting is verschuldigd bij het afleveren van volgende stukken: 
§1 elektronische identiteitskaarten;  
§2 attest van immatriculatie, identiteitskaart voor vreemdelingen en verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van de 

Europese gemeenschappen, hierna vreemdelingenkaarten genoemd; 
§3 elektronische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen 
§4 paspoorten  
§5 voorlopig en definitief rijbewijs, internationaal rijbewijs 

Artikel 4: 
Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld: 
§1 17 euro voor de in artikel 3 §1 vermelde elektronische identiteitskaarten; 102 euro voor de spoedprocedure; 134,40 

euro voor de spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken 
§2 7 euro voor de in artikel 3 §1 vermelde elektronische identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar; 92 euro 

voor de spoedprocedure voor Belgische kinderen onder 12 jaar; 124,70 euro voor de spoedprocedure met 
gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken voor Belgische kinderen onder 12 jaar 

§3 5 euro voor de in artikel 3 §2 vermelde vreemdelingenkaarten; 2 euro voor de in artikel 3 §2 vermelde 
vreemdelingenkaarten voor kinderen onder 12 jaar;  5 euro voor het in artikel 3 §2 vermelde attest van immatriculatie;  

§4 17,50 euro voor de in artikel 3 §3 vermelde elektronische verblijfsdocument voor vreemdelingen; 102 euro voor de 
spoedprocedure voor elektronische verblijfsdocument voor vreemdelingen 

§5 65 euro voor de in artikel 3 §4 vermelde paspoorten en 240 euro voor de spoedprocedure voor het bekomen van 
paspoorten 

§6 35 euro voor de in artikel 3 §4 vermelde paspoorten voor minderjarigen 18, 210 euro voor de spoedprocedure voor 
het bekomen van paspoorten voor minderjarigen 

§7 20 euro voor de in artikel 3 §5 voorlopig en definitief rijbewijs, 16 euro voor het internationaal rijbewijs 

Artikel 5: 
De belasting wordt contant geïnd bij de aflevering van het administratieve stuk. Bij gebrek aan contante betaling wordt de 
belasting een kohierbelasting. 

Artikel 6: 
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen. 

Artikel 7: 
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.” 

5 Evenementen - Snellegem - Middeleeuws Festival - ontwerp en budgethouderschap 

Het schepencollege stelt voor om in de deelgemeente Snellegem mee te werken aan de organisatie van een 
Middeleeuws Festival. De gemeente Jabbeke treedt op als organisator op voorstel van een lokale heemkundige.  

Het festival zou doorgaan op zaterdag 9/7/2022 en zondag 10/7/2022 en dit op een terrein naast de historische 
hoeve ‘t Oosthof. 

Het geheel zou gaan over tal van middeleeuwse demonstraties, gebeurtenissen en gewoonten die uitgebeeld 
worden en waarbij het publiek toegelaten wordt.  
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In concreto gaat het om middeleeuws theater, emulatie van middeleeuwse vechtpartijen en steekspelen, 
middeleeuwse dansen en boogschutters, middeleeuws buffet, pottenbakken, tin gieten en kinderanimatie.  

Voor het geheel wordt een budget geraamd van 25.624 euro. Er wordt een budget neergelegd waarbij gestreefd 
wordt om het evenement break-even te maken en waarbij zelfs verhoopt wordt dat er een positief resultaat kan 
zijn. 

Het toegangsgeld wordt voorlopig geraamd op 7 euro.  

In toepassing van artikel 271 en artikel 304 §6 van het decreet lokaal bestuur wordt de realisatie van dit project 
toevertrouwd aan het burgerinitiatief en wordt dhr. Stefaan Desmedt, deskundige evenementen, aangesteld voor 
de praktische uitvoering en het budgetbeheer. 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de organisatie en de budgetvoorziening voor een Middeleeuws 
Festival in de periode van 9 en 10 juli 2022 en dit voor een geraamde kostprijs van 25.624 euro.  

Artikel 2: 
In toepassing van artikel 271 en artikel 304 §6 van het decreet lokaal bestuur wordt de realisatie van dit project 
toevertrouwd aan het burgerinitiatief en wordt dhr. Stefaan Desmedt, deskundige evenementen, aangesteld voor 
de praktische uitvoering en het budgetbeheer. 

6 Evenementen - 2022 - Kermisweekend Jabbeke - ontwerp en budgethouderschap 

De gemeente Jabbeke staat jaarlijks in voor de organisatie van het Kermisweekend Jabbeke. Voor de organisatie 
van de Nacht van Jabbeke en het Foodtruckfestival Jabbeke wordt jaarlijks ingezet op optredens en animatie. 

Voor de editie 2022 wordt voorgesteld om een line-up met de Marcello's, Bram en Lennert, Sylver, Dorothée 
Vegas en Like Maarten en Dj Eddy te organiseren. Voor het Foodtruckfestival Jabbeke is het voorstel om een 
line-up met de Urkie Purkieshow, Funky D , Edje Ska & de Pilchars en Dj Eddy te organiseren. Het betreft een 
totaalorganisatie waarbij er een mobiel podium met videowall, backstage-ruimte, geluid, licht en techniek, dj 
booth voor Dorothée Vegas en Like Maarten en een hostess die zorgt voor de opvang van de artiesten en de 
timing van de line-up wordt voorzien; 

De geraamde kostprijs voor het evenement bedraagt 31.731 euro. Hiervoor werd een voorschotfactuur van 
8.082,80 euro reeds voldaan. 

Op basis van de ontvangsten naar aanleiding van de laatst georganiseerd editie 2021 (20.158 euro) kan er rekening 
gehouden worden met een kasontvangst van 20.000 euro. 

In toepassing van artikel 271 en artikel 304 §6 van het decreet lokaal bestuur wordt de realisatie van dit project 
toevertrouwd aan de werkgroep en wordt dhr. Stefaan Desmedt, deskundige evenementen, aangesteld voor de 
praktische uitvoering en het budgetbeheer. 

BESLUIT: 

Artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel en stemt in met de organisatie van het Kermisweekend Jabbeke. 

Artikel 2:  
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het budget voor de organisatie van het Kermisweekend Jabbeke voor 
een totaal bedrag van 31.731 euro, inclusief BTW. 

Artikel 3: 
In toepassing van artikel 271 en artikel 304 §6 van het decreet lokaal bestuur wordt de realisatie van dit project 
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toevertrouwd aan de werkgroep en wordt dhr. Stefaan Desmedt, deskundige evenementen, aangesteld voor de 
praktische uitvoering en het budgetbeheer. 

7 Evenementen - POP-up bar - tijdelijke concessie 

Na debat wordt dit agendapunt verdaagd. 

8 Patrimonium - Bitterstraat - verkaveling - overdracht openbaar domein 

In de verkavelingsvergunning van 21 augustus 2017 voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften werd in 
de bijzondere voorwaarden opgenomen: 
"De verkavelaar verbindt er zich toe de nodige gronden kosteloos af te staan aan de gemeente, over een breedte 
van 2 meter vanaf de verharding en goot, waar de wegenwerken, volgens het goedgekeurd ontwerp, werden 
uitgevoerd en de leidingen werden aangelegd, zoals is voorzien. Alle kosten verbonden aan de afstandsakten zijn 
ten laste van de verkavelaar. " 

Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van een perceel grond, gelegen aan de 
Bitterstraat 4, kadastraal gekend als Jabbeke, 1e Afdeling, sectie A, deel van nummer 896F, met een oppervlakte 
volgens opmetingsplan van achttien centiare (18 ca). 

De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte en het opmetingsplan voorgelegd. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

BESLUIT 

Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van een  perceel grond, gelegen aan de Bitterstraat 4, 
kadastraal gekend als Jabbeke, 1e Afdeling, sectie A, deel van nummer 896F, met een oppervlakte volgens 
opmetingsplan van achttien centiare (18 ca). 

Artikel 2: 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 

Artikel 3: 
Voor de verwerving wordt de akte verleden door notariskantoor (…). De kosten zijn ten laste van de verkavelaar 
en overdragende partij, (…). 

Artikel 4: 
De heer Frank Casteleyn, burgemeester en tevens gemeenteraadslid, en de heer Gabriël Acke, algemeen 
directeur of zijn aangestelde of waarnemend opvolger als algemeen directeur, worden gemachtigd om voor 
rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 

9 Leefmilieu - project Varsenare-Noord - verkavelingsonderdeel 4 - Vivendo - het dossier der 
wegen - Dossestraat – Smissebeekstraat 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voor het uitvoeren van de gescheiden riolering, de wegenis en 
omgevingsaanleg voorgelegd, zoals opgemaakt door (…). De werken worden geraamd op 381.188,72 euro 
(inclusief BTW 21 %). 

De voorliggende aanvraag betreft het aanleggen van een nieuwe weg gecombineerd met riolerings- en 
omgevingswerken ten behoeve van het bouwproject voor het bouwen van 40 sociale woningen, aangevraagd 
door cvba Vivendo, (…). Deze aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning 202116870 werd 
ontvankelijk en volledig verklaard op 15-12-2021.  
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Na de aanleg van alle uitrustingen en nutsvoorzieningen wordt er voorgesteld om vrij en onbelast en zonder 
kosten 2.990,51 m² grond af te staan aan de gemeente Jabbeke. 

Gelet op artikel 31 van het Omgevingsvergunningsdecreet moet de aanvraag worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Gelet op artikel 47 van het Omgevingsvergunningsbesluit neemt de gemeenteraad kennis van de standpunten, 
opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek 
dat plaatsvond van 05-01-2022 tot en met 03-02-2022 en werden er geen bezwaarschriften ontvangen. 

Gelet op het decreet dd. 3-05-2019 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen waardoor er aan het 
dossier een rooilijnplan werd toegevoegd ter goedkeuring van de gemeenteraad. 

Daar waar het schepencollege in het kader van het vergunningenbeleid bevoegd is voor de omgevingsaanvragen, 
is de gemeenteraad bevoegd voor de volledige uitrusting die op het einde van de omgevingsvergunningsprocedure 
en de realisatie bij het openbaar domein moet ingelijfd worden. 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring verleend voor het uitvoeren van de gescheiden riolering, de wegenis en omgevingsaanleg 
in de Dossestraat en de Smissebeekstraat te Varsenare (Jabbeke), aangevraagd door cvba Vivendo. 

Artikel 2: 
Er wordt goedkeuring verleend aan het rooilijnplan. 

Artikel 3: 
De geplande werken en de eventuele aanpassingen aan het openbaar domein zijn integraal ten laste van de 
aanvrager/bouwheer. 

Artikel 4: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van 2.990,51 m² grond. De definitieve oppervlakte zal 
na het realiseren van het project worden opgemeten en weergegeven via een metingsplan op te maken via de 
aanvrager/bouwheer.  
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 

Artikel 5: 
Voor de verwerving dient de akte te worden verleden door de aangestelde notaris en dit voor rekening van de 
afstanddoende partij. 

Artikel 6:  
De heer Frank Casteleyn, burgemeester en tevens gemeenteraadslid, en de heer Gabriël Acke, algemeen 
directeur of zijn aangestelde of waarnemend opvolger als algemeen directeur, worden gemachtigd om voor 
rekening van de gemeente Jabbeke de akte te ondertekenen. 

10 Overheidsopdrachten - dienst gemeentewerken - vervanging materieel – lichte vrachtwagens – 
vrachtwagens – bestelwagens en tractor met toebehoren 

Dit agendapunt wordt verdaagd. 

11 (Geheime zitting) Personeel - omgevingsambtenaar - kennisgeving standpunt voogdijoverheid 

Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere toelichting verstrekt. GE
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12 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhard Madoc - geplande terugkeercentrum - Jabbeke 

Dit toegevoegd agendapunt werd samen behandeld met agendapunt 3: “Bestuur - communicatie - kennisgeving 
intentie federale overheid tot inrichting van een gesloten terugkeercentrum”. 

“Op basis van de toegestuurde informatie van het lokaal bestuur van Jabbeke en de berichtgevingen in de media, dat het 
terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers De Refuge in Brugge verhuist naar een terrein nabij de E40-afslag 
richting Oostende in Jabbeke. Daar ligt, naast de kantoren van de federale wegpolitie langs de E40, een ruim terrein aan 
de grote antenne ter hoogte van de afslag richting Oostende en Veurne. Het complex zou, net als De Refuge, toebehoren 
aan de Regie der Gebouwen. Onder meer de Regie der Wegen heeft er kantoren. Die kantoren zouden worden verbouwd 
en er zou ook een nieuwbouwgedeelte komen. 

Daar Federaal parlementslid en inwoner van Jabbeke Hendrik Bogaert (CD&V) zich in de zomer van 2021 reeds uitliet 
over een mogelijk centrum in Jabbeke voor de regionale televisiezender WTV-Focus: 'Men heeft mij daarover gecontacteerd. 
Eerst ging het over een gesloten opvangcentrum. Nu is het iets anders. Een meer open centrum. Wat ik ook al vermoedde. 
We hebben daar absoluut geen vertrouwen in dat men dat op een goede manier kan organiseren voor Jabbeke.' 

Hierbij volgende vragen. 

Vragen: 
• Kan de burgemeester ons bevestigen of de staatssecretaris en partijgenoot Dhr. Sammy Mahdi CD&V de staalharde 

garanties heeft gegeven dat het effectief om een gesloten centrum zal gaan in Jabbeke? 
• In De Refuge is er plaats voor ongeveer 120 migranten. 
 Hoeveel plaatsen worden voorzien in het geplande centrum in Jabbeke? 
• In De Refuge gaat het om uitgeprocedeerde asielzoekers. 
 Zullen er in het geplande centrum in Jabbeke uitsluitend uitgeprocedeerde asielzoekers worden gehuisvest? 
• Over de timing van de verhuis bestaat nog onduidelijkheid. Volgens de Brugse burgemeester Dhr. Dirk De Fauw (CD&V) 

moet Jabbeke al binnen drie jaar migranten opvangen. U als burgemeester houdt het op 2026. 
 Kan de burgemeester bevestigen wanneer het geplande centrum in Jabbeke effectief moet openen? 
• Bij incidenten binnen in het centrum De Refuge moet de politie steeds massaal aanrukken.  
 Welke procedure zal er gevolgd worden bij incidenten in het geplande centrum in Jabbeke? Heeft de staatssecretaris 

zich vooraf geïnformeerd of politiezone Kouter hiertoe voldoende bemand is?  
• Burgemeester trachtte naar eigen zeggen nog enkele compensaties uit de brand te slepen voor Jabbeke. 

Ik citeer: 
De Jabbeekse handelaars mogen instaan voor de catering in het gesloten terugkeercentrum. Verder hebben we de belofte 
gekregen dat we de vroegere site van de civiele bescherming zo snel mogelijk kunnen aankopen. Op die plek wachten we 
al lang op een akkoord om een ambachtelijke zone te kunnen realiseren' 

Kan de burgemeester deze compensaties van de catering en aankoop van de vroegere site civiele bescherming bevestigen? 
Zo ja, werd deze compensatie op papier gezet?” 

13 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - elektrische mobiliteit laadinfrastructuur 
voor rijwoningen 

“De verwachte omschakeling naar elektrische mobiliteit dreigt voor heel wat inwoners van stads- of dorpskernen kopzorgen 
met zich mee te brengen. Zij beschikken vaak niet over een plek thuis waar ze hun elektrische wagen (voordelig) kunnen 
opladen. 
Zulke gezinnen zijn dan ook overgeleverd aan publieke laadinfrastructuur of een laadpaal op het werk. 

Een Limburgse bedrijf lanceerde onlangs echter een innovatief project waarbij gebruik wordt gemaakt van een uitschuifbare 
laadpaal. De laadpaal ziet er wanneer hij niet in gebruik is uit als een regenpijp aan de voorgevel van de woning. Wanneer 
men de laadpaal wil gebruiken klapt de arm uit en hangt hij een drietal meter boven het voetpad. 

Met een dergelijk mechanisme kan men een elektrische wagen, – fiets, -scooter of -step voor de woning opladen zonder 
de stoep minder toegankelijk te maken. Het kan dus voor heel wat gezinnen oplossing betekenen. 
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Vraag: 
- Hoe staat de bevoegde schepen Milieu en Ruimtelijke Ordening ten opzichte van het afleveren van een goedkeuring van 
de uitschuifbare laadinfrastructuur op openbare ruimte te gebruiken daar voor het plaatsen van uitschuifbare 
laadinfrastructuur er op dit moment geen stedenbouwkundige vergunning nodig is?” 

(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220307.mp3)   

14 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - uitlenen van baby en kinderspullen aan 
ouders in Jabbeke die het moeilijk hebben 

“Het leven wordt in een sneltreinvaart duurder. De inflatie kwam onlangs uit op 7,59 % wat betekent dat we voor onze 
aankopen gemiddeld 7,59 % meer betalen dan een jaar geleden. De energie en brandstofprijzen swingen de pan uit. Zo 
werd aardgas 154 % duurder, elektriciteit 71 % en stookolie 47 %. Benzine en diesel 25 % en dat zal daar niet stoppen.  

De aankoop van een huis is de laatste jaren veel duurder geworden. Ook de huurprijzen zijn omhoog gegaan. Daarnaast 
heeft de coronacrisis al heel wat mensen in financiële problemen gebracht. 

Vele jonge gezinnen en alleenstaande ouders hebben het vandaag ontzettend moeilijk. Ze knopen de eindjes nog aan 
elkaar, maar hun budget is te krap voor bijkomende kosten. 

In steeds meer steden en gemeenten worden er weggeefgroepen opgericht. Deze groepen geven gratis artikelen van allerlei 
aard weg en hebben enorm veel succes. Binnen die groepen valt de enorme vraag naar babyspullen (van kleren tot bedjes 
of kinderwagens) steeds meer op. 

In onze gemeente bestaat niet specifiek een weggeefgroep voor babyspullen of spullen voor kleine kinderen.  

De Vlaams-Belangfractie vindt het dan ook de moeite waard dat wordt nagegaan of ook hier nood is aan een plek waar 
inwoners baby en kinderspullen kunnen komen afleveren die ze niet meer nodig hebben en waar daarna jonge of 
alleenstaande ouders die het financieel moeilijk hebben, spullen kunnen krijgen of lenen voor hun kindjes. 
  
De Vlaams-Belangfractie legt daartoe onderstaand voorstel van raadsbesluit ter stemming aan de gemeenteraad voor: 

Voorstel van beslissing:  

-  De gemeenteraad van Jabbeke draagt het college van burgemeester en schepenen op te onderzoeken of er in Jabbeke 
nood is aan een inzamelplek waar inwoners baby en kinderspullen kunnen komen afleveren en waar jonge of 
alleenstaande ouders die het financieel moeilijk hebben, deze spullen kunnen krijgen of lenen voor hun kindjes. 

-  Het college van burgemeester en schepenen betrekt bij dit onderzoek alleszins het OCMW van Jabbeke en elke 
organisatie actief in onze gemeente in het bestrijden van armoede. 

-  Het college van burgemeester en schepenen brengt verslag uit van dit onderzoek ten laatste op de vergadering van 
de gemeenteraad van 04 april 2022.” 

(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220307.mp3)   

MONDELINGE VRAGEN 

- Raadslid Reinhart Madoc verwijst naar een behandeling in het schepencollege in de periode 2016 waarbij een 
vraag van een inwoner naar de oprichting van volkstuintjes aan bod kwam. Toen werd beslist dat het 
opportuun zou kunnen zijn om aan een terrein voor volkstuintjes te denken. Is het schepencollege nog steeds 
bereid om deze volkstuintjes te realiseren en op welke termijn zou dit eventueel voorzien zijn? 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220307.mp3)   
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- Raadslid Marleen Vanden Broucke vraagt naar de stand van zaken i.v.m. het kasteeldomein. 

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220307.mp3)   

- Raadslid Peter-Jan Hallemeersch verwijst naar een vraag van een inwoner over een mazoutgeur in 
Zerkegem waarbij het ambtshalve optreden achterwege zou gebleven zijn.  

 (Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220307.mp3)   

Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel 
liggende notulen van de zitting van 31 januari 2022. De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland op maandag 
4 april 2022. De vergadering wordt opgeschort om 21u37 uur en wordt hernomen om 21u50. De gemeenteraad 
wordt beëindigd om 21u55. 

De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.          A. Dhaese 
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