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Notulen gemeenteraad 4 april 2022 

  Aanwezig: 
     Voorzitter:  DHAESE Annemieke 
  Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, ACKE Joël, DEPRÉE Geert, POLLET 

Jan, MADOC Reinhart, CASTELEYN Frank, ORBIE Geert, 
VERMAUT Han, 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: COUDEVILLE Claudia, BOGAERT Hendrik, 

HENDRICKX Nadia,

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 7 maart 2022. 

2 Bestuur - intergemeentelijke samenwerking Raakvlak - beheerscomité - gemeentelijke 
vertegenwoordiging 

In zitting van de gemeenteraad van 4 februari 2019 werd burgemeester Frank Casteleyn aangeduid als 
gemeentelijk vertegenwoordiger voor de intergemeentelijke samenwerking Raakvlak. Raadslid Ilse 
Vandenbroucke werd aangesteld als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger. 

Gelet op het feit dat schepen Wim Vandenberghe, bij zijn aanstelling als schepen van de gemeente Jabbeke op 31 
januari 2022, de bevoegdheid 'erfgoed' heeft gekregen, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om 
burgemeester Frank Casteleyn te vervangen door schepen Wim Vandenberghe als gemeentelijk 
vertegenwoordiger voor de intergemeentelijke samenwerking Raakvlak. 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De gemeenteraad geeft goedkeuring voor de aanstelling van schepen Wim Vandenberghe als gemeentelijk 
vertegenwoordiger voor de intergemeentelijke samenwerking Raakvlak. Raadslid Ilse Vandenbroucke blijft 
plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger. GE
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3 Woonbeleid - woonmaatschappijen - afbakening werkingsgebieden - vastleggen stemverhouding 
lokale besturen 

Vanuit het kabinet van de Vlaamse minister voor wonen wordt in het kader van de afbakening van de 
werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen gevraagd om de onderlinge stemverhouding onder de lokale 
besturen vast te leggen. Hiervoor werd gevraagd om voor 13 mei 2022 advies uit te brengen. 

De regelgeving bepaalt dat de gemeenten die samen het werkingsgebied van een woonmaatschappij vormen over 
minimaal 50% + 1 van de stemrechten beschikken. Zo verankert de nieuwe regelgeving de gemeenten en steden 
in de lokale woonmaatschappij en erkent ze de regierol van de lokale besturen. Daarbij vraagt de Vlaamse regering 
aan de betrokken gemeenten om samen een voorstel van onderlinge stemverhouding te formuleren. 

Het is de intentie van de Vlaamse regering om de stemverhouding vast te leggen op basis van objectieve criteria: 
De verhouding van het aantal sociale huurwoningen per gemeente 
De verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente. 

Omtrent deze problematiek werd intussen ook overleg gehouden in het kader van het burgemeestersoverleg. 

De betrokken gemeenten van de “Woonmaatschappij REGIO BRUGGE” (Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, 
Oostkamp en Zedelgem) stellen voor om voor de onderlinge verdeling van de stemrechten enkel rekening te 
houden met het aantal sociale huurwoningen in de gemeenten én met het aantal huishoudens. Aan de eerste 
indicator wordt een gewicht van 60/100ste toegekend, aan de tweede een gewicht van 40/100ste. 

Daarnaast beklemtonen de betrokken gemeenten de ‘Woonmaatschappij REGIO BRUGGE’ als een 
samenwerking van de partners-gemeenten. Daarom wordt in deze onderlinge verdeling van stemrechten 
volgende achtereenvolgende correcties ingebouwd: 

Een gemeente of stad kan nooit 50% of meer van de stemrechten bekomen. In deze situatie wordt dit beperkt 
tot 49,9% van de stemrechten. 
Een gemeente of stad kan nooit minder dan 5% van de stemrechten bekomen. In deze situatie wordt dit 
opgetrokken tot 5%. 

De uiteindelijke verdeling van de stemrechten wordt gebaseerd op het aantal sociale huurwoningen en 
huishoudens van 2020. Ze kan bij iedere nieuwe legislatuur worden aangepast aan de actuele situatie. 

Voor Jabbeke lijken er geen andere criteria voor overweging te moeten gevraagd worden. 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De gemeenteraad kan gunstig advies verlenen ten aanzien van de Vlaamse overheid voor een regeling van de 
stemverhouding binnen de woonmaatschappij, waarbij er voor Jabbeke enkel rekening gehouden wordt met de 
basis-objectieve criteria zoals voorgesteld, maar waarbij de volgende opeenvolgende correcties worden 
toegepast: 

Een gemeente of stad kan nooit 50% of meer van de stemrechten bekomen. In deze situatie wordt dit beperkt 
tot 49,9% van de stemrechten. 
Een gemeente of stad kan nooit minder dan 5% van de stemrechten bekomen. In deze situatie wordt dit 
opgetrokken tot 5%. 

4 Patrimonium  - Krakkestraat - overdracht openbaar domein - kosteloze grondafstand 

Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van een perceel grond, zijnde de ontworpen 
weg 'Krakkestraat' van de aldaar gelegen verkaveling Snellegemstraat zn, bestemd als nieuwe wegenis van de 
verkaveling, kadastraal gekend onder Jabbeke, 2e afdeling, sectie B, nr.  502P met een oppervlakte van 8a 48ca. 

De aanleg van deze wegenis gebeurde naar aanleiding van de verkavelingsvergunning verleend door de Deputatie 
van de provincie West-Vlaanderen op 7 mei 2009. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van de 
verkavelingsvergunningsaanvraag in zitting van 16 juni 2008 goedkeuring verleend aan de "Uitrustingswerken in 
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de verkaveling gelegen in de Snellegemstraat te Zerkegem". 

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

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte voorgelegd, de door notaris uitgevoerde opzoekingen 
(inclusief de kadastrale inlichtingen en stedenbouwkundig uittreksel) en het opmetingsplan. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

BESLUIT 

Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van een perceel grond, zijnde de ontworpen weg 
'Krakkestraat' van de aldaar gelegen verkaveling Snellegemstraat zn, bestemd als nieuwe wegenis van de 
verkaveling, kadastraal gekend onder Jabbeke, 2e afdeling, sectie B, nr. 502P met een oppervlakte van 8a 48ca. 

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 notaris François-Xavier Willems, (…). 

Artikel 4:  
De heer Frank Casteleyn, burgemeester, 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. 

5 Patrimonium – ambachtelijke verkaveling - Parkweg – verkoopovereenkomsten 

VERKOOPOVEREENKOMST DRANKENCENTRALE VAN DE VOORDE TONY BV 

Neerlegging van de verkoopovereenkomst van Drankencentrale Van De Voorde Tony bv voor lot 4 naar 
aanleiding van de verkoopprocedure van de gemeentelijk ambachtelijke verkaveling Parkweg. 

Volgende stappen werden al genomen in dit project 
Door de gemeenteraad werd op 4 november 2019 een beslissing genomen voor de regeling van de 
verkoopprocedure voor de verkoop van de  resterende percelen, gelegen in het RUP Bedrijventerrein 
Stationsstraat. 
Daarna werd overgegaan tot een laatste publicatie en afsluiting van de kandidatenlijst op 20 maart 2020. 
Bij alle weerhouden kandidaten werd een administratief onderzoek gedaan. 
Door de gemeenteraad werd op 9 november 2020 een beslissing genomen om 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. 

 ° Kandidaten die bijna uitsluitend opslag beogen en geen ambachtelijke activiteit met lokale binding voor 
de site voor hebben, worden niet weerhouden. 

Door de gemeenteraad werd op 21 december 2020 een beslissing genomen om in het kader van het 
ambtelijk beleid van de gemeente over te gaan tot de aankoop van de site van de Civiele Bescherming langs 
de Parkweg. 
Door het schepencollege werd op 22 februari 2021 beslist voor de verdere afhandeling van de tweede 
verkoopprocedure van de Parkweg er gewacht wordt tot de site van de Civiele Bescherming in eigendom 
is van de gemeente Jabbeke.  
Door het schepencollege werd op 5 november 2021 beslist om de verkoopprocedure van de resterende 
percelen van de ambachtelijke grond verder te zetten zonder opname van de percelen van de civiele 
bescherming. In kader daarvan wordt dit verkoopdossier voorgelegd  aan de gemeenteraad. 
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BESLUIT: 

Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de verkoopovereenkomst van Drankencentrale Van De Voorde 
Tony bv voor lot 4 en dit voor een globale verkoopprijs van 429.770 EURO. 

Artikel 2: 
De verkoop geschiedt naar aanleiding van de verkoopprocedure van de gemeentelijk ambachtelijke zone 
Stationsstraat (Parkweg). 

Artikel 3: 
Voor de aankoop wordt de akte verleden door het Notariskantoor VADENOT. 

Artikel 4: 
Het College van Burgemeester en Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 
voor zover als noodzakelijk worden de burgemeester en de algemeen directeur gezamenlijk gemachtigd om alle 
documenten en authentieke akten te ondertekenen voor rekening van de gemeente Jabbeke. 

VERKOOPOVEREENKOMST QUICKSIGN BVBA 

Neerlegging van de verkoopovereenkomst van Quicksign bvba voor lot 10 naar aanleiding van de 
verkoopprocedure van de gemeentelijk ambachtelijke verkaveling Parkweg. 

Volgende stappen werden al genomen in dit project 
Door de gemeenteraad werd op 4 november 2019 een beslissing genomen voor de regeling van de 
verkoopprocedure voor de verkoop van de  resterende percelen, gelegen in het RUP Bedrijventerrein 
Stationsstraat. 
Daarna werd overgegaan tot een laatste publicatie en afsluiting van de kandidatenlijst op 20 maart 2020. 
Bij alle weerhouden kandidaten werd een administratief onderzoek gedaan. 
Door de gemeenteraad werd op 9 november 2020 een beslissing genomen om 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. 

 ° Kandidaten die bijna uitsluitend opslag beogen en geen ambachtelijke activiteit met lokale binding voor 
de site voor hebben, worden niet weerhouden. 

Door de gemeenteraad werd op 21 december 2020 een beslissing genomen om in het kader van het 
ambtelijk beleid van de gemeente over te gaan tot de aankoop van de site van de Civiele Bescherming langs 
de Parkweg. 
Door het schepencollege werd op 22 februari 2021 beslist voor de verdere afhandeling van de tweede 
verkoopprocedure van de Parkweg er gewacht wordt tot de site van de Civiele Bescherming in eigendom 
is van de gemeente Jabbeke. 
Door het schepencollege werd op 5 november 2021 beslist om de verkoopprocedure van de resterende 
percelen van de ambachtelijke grond verder te zetten zonder opname van de percelen van de civiele 
bescherming. In kader daarvan wordt dit verkoopdossier voorgelegd  aan de gemeenteraad. 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de verkoopovereenkomst van Quicksign bvba voor lot 10 en dit 
voor een globale verkoopprijs van 219.890 EURO. 

Artikel 2: 
De verkoop geschiedt naar aanleiding van de verkoopprocedure van de gemeentelijk ambachtelijke zone 
Stationsstraat (Parkweg). 
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Artikel 3: 
Voor de aankoop wordt de akte verleden door het Notariskantoor VADENOT. 

Artikel 4: 
Het College van Burgemeester en Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 
voor zover als noodzakelijk worden de burgemeester en de algemeen directeur gezamenlijk gemachtigd om alle 
documenten en authentieke akten te ondertekenen voor rekening van de gemeente Jabbeke. 

6 Patrimonium - Jabbeke centrum - omgevingsaanleg - aankoop kunstwerk 'de val van het paard' 

Wetgeving: 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

Nota: 
Het voorzien van een kunstwerk is aanbevolen bij belangrijke openbare projecten. De norm hiervoor toepasselijk 
bij de federale en Vlaamse overheid is evenwel niet dwingend voor lokale besturen. 

In de kern Jabbeke zijn er 4 belangrijke projecten waarbij een kunstwerk kon overwogen worden (VC Jabbeke 
2012, inbreidingsproject-het beekpark 2020, het nieuwe gemeentehuis 2022 en de renovatie van de Dorpsstraat 
2022). Het voorstel wordt gedaan om bij de afsluiting van het geheel van deze projecten een kunstwerk te 
voorzien in de deels vernieuwde Dorpsstraat en palend aan de oude begraafplaats, waarvoor thans ook een 
renovatie loopt.  

Het voorstel is een herneming van een voorstel uit 2013 dat toen evenwel niet kon doorgaan.  

Bij het ontwerp van aankoopovereenkomst wordt verwezen naar de volgende voorgaanden: 

“Toen Livia Canestraro en Stephan Depuydt naar Jabbeke kwamen wonen, ging Livia op zoek naar randinformatie 
over Jabbeke. Daarbij was er de lectuur van de 15de - 16deeeuwse geschiedenis met het Graafschap Vlaanderen 
en de figuur van Maria van Boergondië en het verhaal van het tragische overlijden van de vorstin bij het 
jachtongeval. Daar het verhaal bestond dat Maria van Boergondië in het Bos van Wijnendale tijdens een jacht 
van haar paard gevallen is en aan de gevolgen van deze val daarna is overleden, bracht zij dit onderwerp in een 
ontwerp.  

Jabbeke ontleent zijn naam aan het Saksische ‘iat’, een doorwaadbare plaats in de ‘beke’ die ter hoogte van de 
Jabbekebeek en de weg over de historische duinengordel tussen Maldegem en Oudenburg, sneed. Ook voor 
Jabbeke was er een legende omtrent ‘de val van het paard’.  

Omdat het kunstwerk zo sterk verband houdt met de locatie en het ontstaan van de gemeente Jabbeke was er al 
eerder een poging om het werk aan te kopen. In 2012 werd de onderhandeling voor evenwel stop gezet. 

Nu, in 2022, is er van de gemeente Jabbeke een hernieuwd verzoek om het werk in te planten in de Dorpsstraat 
tegenaan de Jabbekebeek overeenkomstig een visualisatie van landschapsarchitect Paul Deroose.  
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Het werk is een heel waardevol kunstwerk volledig gebeeldhouwd uit carraramarmer en met een hoogte van 3,5 
meter.  

Voor de kunstenares heeft het werk een waarde van ruim 300.000 euro. Zij is bereid om het werk onder voorwaarde 
zoals hierna af te staan aan de gemeente Jabbeke en dit voor een vergoedende prijs van 150.000 euro. De 
kunstenares wil daardoor ook verbonden blijven met de plaats waar zij en wijlen haar echtgenoot de heer Stephan 
Depuydt het grootste deel van hun leven gewerkt hebben aan hun oeuvre.“ 

Aldus wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van het kunstwerk "De val van 
het paard” – een verwijzing naar de legende van Maria van Bourgondië" en dit van beeldhouwster Livia 
Canestraro. 

Gaat over tot de stemming voor het aankopen van het kunstwerk: 
Voor: Frank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Siska Loyson, Wim 

Vandenberghe, Olivier Fourier, Peter-Jan Hallemeersch, Ilse Vandenbroucke, Chris Bourgois, 
Carine Vandermeersch, Daniël Vanhessche, Annemieke Dhaese 

Onthouding: Piet Berton, Geert Orbie, Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke, Werner Coudyzer, Reinhart 
Madoc 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp van de aankoopovereenkomst voor de aankoop van 
het kunstwerk "De val van het paard” – een verwijzing naar de legende van Maria van Bourgondië" en dit van 
beeldhouwster Livia Canestraro en dit voor een prijs van 150.000 euro. 

Artikel 2: 
De aankoop zal gefinancierd worden door kredieten zoals voorzien in de budgetwijziging voor het dienstjaar 
2022. 

7 Leefmilieu - Infrabel - tussen Westernieuwweg en Hogeweg - aanleg nieuwe weg - dossier der 
wegen 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voor het aanleggen van een nieuwe weg “Langswegenis Hoge Weg 
Jabbeke” voorgelegd, opgemaakt door Infrabel. 

De voorliggende aanvraag betreft het aanleggen van een nieuwe weg aangevraagd door (…), met als 
correspondentieadres Infrabel NV, (…).  

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de Westernieuwweg zn te Jabbeke, met kadastrale 
gegevens: 4e afdeling, sectie B, nummers 0246 A 2, 0222 C en 0218 B.  

De aanvrager is geen eigenaar van de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft. 

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 09-12-2021 tot en met 07-01-2022 en werden er twee bezwaarschriften ontvangen. 

Één van de bezwaren werd ingediend door de eigenaars van één van de percelen die voorwerp uitmaken van de 
aanvraag. In het bezwaar wordt opgemerkt dat de spoorwegbeheerder Infrabel geen aanvrager is van de werken. 
Hoewel het geen vereiste is voor de volledigheid en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag dat 
een volmacht van de eigenaars aan het dossier wordt toegevoegd, betreft het bezwaar van één van de eigenaars 
een belangrijk element bij de beoordeling van het dossier van de wegen. 

Er werd door Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen op 24 november 2021 een gunstig brandpreventieverslag 
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afgeleverd mits voldaan wordt aan de opmerkingen. 

Er werd op 10 december 2021 door Fluxys Belgium, eigenaar van één van de percelen voorwerp van de aanvraag, 
gunstig advies verleend op voorwaarde dat de toegangsweg wordt onteigend of een verkoopovereenkomst wordt 
opgesteld voor het stuk van het aan Fluxys toebehorend perceel. 

Er werd door het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies verleend op 6 januari 2022. 

Er werd door de Nieuwe Polder van Blankenberge een ongunstig advies verleend op 11 januari 2022. 

Er werd door het Departement Landbouw & Visserij een voorwaardelijk gunstig advies verleend op 12 januari 
2022. 

Overeenkomstig artikel 11 van het decreet houdende de gemeentewegen dd. 3-05-2019 (hierna: 
Gemeentewegendecreet) wordt de ligging en breedte van gemeentewegen vastgelegd in gemeentelijke 
rooilijnplannen. Artikel 12, § 2 Gemeentewegendecreet kan, in afwijking van artikel 11, de aanleg van een 
gemeenteweg - met overeenkomstige toepassing van artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning - opgenomen worden in een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, 
voor zover die wijziging past in het kader van de realisatie van de bestemming van de gronden. Die mogelijkheid 
geldt voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat voldoet aan de bij en krachtens dit 
decreet gestelde eisen op het vlak van de vorm en inhoud van gemeentelijke rooilijnplannen of voor zover het 
een grafisch plan met aanduiding van de op te heffen rooilijn bevat. 

In het dossier van de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag ontbreekt echter een ontwerp van rooilijnplan. 
Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat daar waar het schepencollege in het kader van het 
vergunningenbeleid bevoegd is voor de omgevingsaanvragen, de gemeenteraad bevoegd voor de volledige 
uitrusting die op het einde van de omgevingsvergunningsprocedure en de realisatie bij het openbaar domein moet 
ingelijfd worden. In de huidige dossier van de omgevingsvergunningsaanvraag ontbreekt eveneens een plan 
omtrent de grondafstand aan het openbaar domein van de beoogde gemeenteweg. 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
Er wordt geen goedkeuring verleend aan het dossier van de wegen voor het aanleggen van een nieuwe weg 
“Langswegenis Hoge Weg Jabbeke” aangevraagd door (…), met als correspondentieadres Infrabel NV, (…), en 
gelegen op een terrein in de Westernieuwweg zn te Jabbeke, met kadastrale gegevens: 4e afdeling, sectie B, 
nummers 0246 A 2, 0222 C en 0218 B.  

Artikel 2: 
De opmerking wordt gemaakt dat bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een nieuwe 
gemeenteweg steeds na het uitvoeren van de werken de gemeenteweg ‘om niet’ dient afgestaan te worden ten 
voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke. 

8 Lokale Politie Kouter - jaarrekeningen 2020 – kennisname 

De materie wordt geregeld door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, waarbij titel VI hoofdstuk 1 en 2 van de Nieuwe Gemeentewet van toepassing 
worden verklaard op de lokale politie. 

Gelet op de bepalingen van het decreet van het lokaal bestuur van 12 december 2017. 

Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 bepaalt het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale 
politie. 

De jaarrekening (zijnde begrotingsrekening, balans en resultatenrekening) over het dienstjaar 2020 van de 
politiezone Kouter werd door de politieraad definitief vastgesteld tijdens de zitting van 9 februari 2022. 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen: 
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BESLUIT: 

Enig artikel: 
Er wordt kennis genomen van de jaarrekening (zijnde begrotingsrekening, balans en resultatenrekening) over het 
dienstjaar 2022 van de politiezone Kouter. 

9 Lokale Politie Kouter - begroting - dienstjaar 2022 

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

De politiebegroting 2022 werd in de politieraadszitting van 9 februari 2022 goedgekeurd. 

Bij de goedkeuring van de politiebegroting 2022 werd rekening gehouden met de verdeelsleutel zoals bepaald in 
het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 
van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 

In het budget van het gemeentebestuur Jabbeke voor het jaar 2022, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 20 december 2021, was een krediet van 1.282.849,00 euro voorzien. Uiteindelijk werd door de politieraad 
de werkingstoelage eveneens bepaald op 1.282.849,00 euro.  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen: 
BESLUIT: 

Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan de jaardotatie voor de politiezone IPZ Kouter voor het dienstjaar 2022, en 
dit voor een bedrag van 1.282.849,00 euro. 

Artikel 2: 
Dit besluit wordt ter kennis gegeven aan dhr. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en aan de 
politiezone. 

10 Overheidsopdrachten - zaal Sarkoheem - vervangen tafels - ontwerp 

De gemeenteraad 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht. 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren 
uitgave excl. BTW bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet). 
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd om over te gaan tot aankoop van nieuwe tafels voor het 
gemeenschapszaal Sarkoheem. 

Voorstel is om deze oude, versleten tafels en nu niet uniforme tafels te vervangen en dit naar analogie van de 
andere verhuurcentra (SPC, zaal De Schelpe, VCJ, zaal Swaenenburg) en hiervoor 80 tafels met bijhorende 8 
karren aan te kopen. 

De uitgave voor deze aankoop wordt geraamd op 23.000 euro, excl. BTW of 27.830 euro incl. 21% BTW. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

De uitgave voor deze opdracht wordt  opgenomen in het budget 2022. 

BESLUIT. 

Artikel 1: 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het voor aankoop van 80 nieuwe tafels voor het gemeenschapscentrum 
Sarkoheem. 

Artikel 2: 
De uitgave voor deze aankoop wordt geraamd op 23.000 euro, excl. BTW of 27.830 euro incl. 21% BTW. 

Artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

Artikel 4: 
De uitgave voor deze wordt voorzien in het budget 2022. 

11 Overheidsopdrachten - communicatie - buitendisplay - gemeentehuis Jabbeke - ontwerp 

De gemeenteraad 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht. 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren 
uitgave excl. BTW bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet). 
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd om over te gaan tot aankoop van bijkomend digitaal 
buitenscherm zoals reeds geplaatst op het dorpsplein in Snellegem.  

Het is de bedoeling om in elke deelkern te starten met een digitaal led buitenscherm te plaatsen op een centrale 
plaats. Voor Jabbeke is een plaatsing op de gevel van het gemeentehuis een opportuniteit. De borden worden 
aangestuurd binnen de bestaande digital sign-omgeving van de gemeente. 

De led-schermen maken ook deel uit van een nieuwe communicatielijn die gedeeltelijk de banners kan aanvullen 
en/of vervangen. De borden lijken evenwel meer vaste informatie te kunnen bevatten, zoals historiek en de 
uurregeling van de lijnbussen, overheidsinformatie of verwijzing naar grotere gebeurtenissen en events. 

De uitgave voor deze aankoop wordt geraamd op 25.000 euro, excl. BTW. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

De uitgave voor deze opdracht werd opgenomen in de beheers en beleidscyclus 2022 

Gaat over tot de stemming voor het aankopen van het digitaal scherm: 
Voor: Frank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Siska Loyson, Wim 

Vandenberghe, Olivier Fourier, Peter-Jan Hallemeersch, Ilse Vandenbroucke, Chris Bourgois, 
Carine Vandermeersch, Daniël Vanhessche, Annemieke Dhaese 

Tegen: Piet Berton, Geert Orbie, Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke, Werner Coudyzer 
Onthouding: Reinhart Madoc 

BESLUIT. 

Artikel 1: 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het ontwerp voor aankoop van digitaal buitenscherm voor plaatsing aan 
het gemeentehuis. 

Artikel 2: 
De uitgave voor deze aankoop wordt geraamd op 25.000 euro, excl. BTW.  

Artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

Artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2022. 

12 Overheidsopdrachten - jaarlijkse onderhoudsbeurt sportvelden 2022 – onderhandelingsproce-
dure – ontwerp 

De gemeenteraad 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 
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Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht. 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren 
uitgave excl. BTW bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet). 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

In het kader van de opdracht "Onderhoud sportvelden seizoen 2022" wordt het bestek met nr. 
I/GEW/2022/574574 opgesteld door dienst gemeentewerken voorgelegd aan de gemeenteraad 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.890 euro, excl. BTW of 25.276 euro incl. 21% BTW. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2022. 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
Het bestek met nr. I/GEW/2022/574574 en de raming voor de opdracht "Onderhoud sportvelden seizoen 2022", 
opgesteld door gemeentewerken  worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 20.890 euro, excl. BTW of 25.276 euro 
incl. 21% BTW. 

Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

Artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2022. 

13 Personeel - functie van Algemeen Directeur - vacantverklaring bij wijze van bevordering - 
functieomschrijving en organisatie van de selectie 

Bij beslissing van de gemeenteraad van 04/10/2021 werd beslist om toe te treden tot Poolstok voor 
ondersteuning inzake het P&O-beleid. (574963_555748_GR20221004POOLSTOK.PDF) 

Uit de gesprekken met Poolstok wordt advies gegeven voor een aangepaste en degelijke functieomschrijving voor 
de Algemeen Directeur (574963_ADFUNCTIEBESCHRIJVINGPOOSTOK.PDF). Uit deze functieomschrijving 
blijkt dat o.a. de kennis en competenties in hoofde van de kandidaten worden beoordeeld die worden opgesomd 
in het selectiereglement. 

Uiteindelijk moet de keuze door de gemeenteraad gemaakt worden om de functie te gaan begeven bij 
bevordering, dan wel aanwerving.  
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Zowel door de AD als door de AAD werd gewezen op het belang en de hoogdringendheid van het dossier 
(574963_NOTAAD.PDF en 574963_571047_NOTAAAD.PDF) 

Zoals door de Algemeen Directeur vermeld is het dossier van de vervanging van de algemeen directeur eigenlijk 
al ruim vijf jaar, met volle kennis van alle bestuurders, voorbereid, zodat er geen reden is om uiteindelijk niet te 
kiezen voor vervulling van de functie bij wijze van bevordering, hetgeen aldus voorgesteld wordt. 

Voor de personeelsregeling van gemeente en OCMW Jabbeke is het Arbeidsreglement van de gemeente Jabbeke 
van kracht zoals laatst gewijzigd op 7 mei 2018 en bekendgemaakt en gepubliceerd onder 
https://www.jabbeke.be/bestanden/11814_arbeidsreglement.pdf 

Met ingang van oktober 2021 werd door de gemeenteraad een nieuw selectiereglement goedgekeurd 
(574963_552629_UITTREKSEL20211004GR.PDF) waarbij pg 18 voor de functie van Algemeen Directeur: 

“Bijlage A bij bijlage I. Toegang tot de betrekkingen 

01. Algemeen Directeur  
Voorwaarden 
Bijzondere toelatingsvoorwaarden 
De Belgische nationaliteit is vereist. 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
Diploma:
Houder zijn van: 
o een masterdiploma of een diploma behaald hebben van vóór de invoering van de bachelor-masterstructuur in het 

onderwijs dat de voorganger is van genoemde masterdiploma, of een buitenlands diploma behaald hebben dat 
gelijkwaardig verklaard is aan een masterdiploma; 

o rijbewijs B.
Ervaring:
Drie jaar beroepsrelevante ervaring in een leidinggevende functie op A- of B- niveau  
Bijzondere bevorderingsvoorwaarden 
Diploma:
De kandidaat moet houder zijn van: 
o het diploma van master 
o rijbewijs B.
Anciënniteit:
Titularis zijn van de schaal A4a. 
Selectieprogramma voor aanwerving en/of bevordering 

De selectie van de kandidaten gebeurt door een erkend selectiebureau, waardoor minstens de aanwezigheid van volgende 
kennis en competenties in hoofde van de kandidaat wordt beoordeeld: 

de managements- en leiderschapscapaciteiten, o.a. meer bepaald volgende competenties 
 respectvolle omgang met politici, medewerkers, burgers, …; 
 ° empathie hebben, aan zelfreflectie doen en schuldbesef hebben; 
 ° delegeren; 
 ° visieontwikkeling; 
 ° resultaatgericht werken; 
 ° bekwaam creatieve oplossingen te vinden; 

de bekwaamheid te adviseren in complexe materies rekening houdend met diverse meningen; 
klantgerichtheid; 
integriteit; 
de bekwaamheid tot netwerken: 
de kennis i.v.m. het takenpakket en de deontologie van de algemeen directeur; 
de kennis van de eigenheid van de openbare dienst; 
de kennis van de rechtspositieregeling van de personeelsleden van lokale besturen. 
de kennis i.v.m. de wetgeving inzake overheidsopdrachten. 

De selectie van de kandidaten gebeurt in drie stappen: 
een verkennend gesprek door een arbeidspsycholoog om na te gaan of de kandidaat in de organisatie past (op 50 
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punten); 
een assessment dat het gedrag van de kandidaat beoordeelt aan de hand van een simulatie of een rollenspel; 
een mondelinge proef aan de hand van een casus die zich in de werksituatie voordoet (op 50 punten). 

Enkel die kandidaten die geschikt bevonden worden bij de vorige stap worden uitgenodigd voor de volgende stap. De 
kandidaten moeten minstens 25 punten behalen voor de eerste en de derde stap en in totaal minstens 60 % van de 
punten.” 

REGULIERE SELECTIE  

Deel 1: een verkennend gesprek door een arbeidspsycholoog om na te gaan of de kandidaat in de 
organisatie past 

In dit verkennend gesprek wordt ingegaan op de inpasbaarheid van de kandidaat in de organisatie, Onderstaande 
matrix toont de verschillende criteria die tijdens dit selectieonderdeel zullen worden beoordeeld. De beoordeling 
gebeurt a.d.h.v. onderstaande puntenverdeling (*). Het verkennend gesprek wordt afgenomen door de 
aangeduide jury.  De behaalde punten van het verkennend gesprek tellen mee voor 50 % van de gehele 
selectieprocedure. Om geschikt bevonden te worden voor het verkennend gesprek, moet de kandidaat minstens 
50% van de punten behalen, om toegelaten te worden tot het volgend onderdeel, het assessment. 

Criteria verkennend gesprek algemeen directeur  
VG 
/50 (*) 

Motivatie  (10) 
De kennis i.v.m. het takenpakket en de deontologie van de algemeen 
directeur; 

() 

Samenwerken (10) 
Communiceren en adviseren (respectvolle omgang met politici, 
medewerkers, burgers, …)

(10) 

Visieontwikkeling (10) 

Deel 2: een assessment dat het gedrag van de kandidaat beoordeelt aan de hand van een simulatie 
of een rollenspel 

Tijdens het assessment center worden acht competenties (zie onderstaande matrix) getoetst die gelinkt zijn aan 
de functiebeschrijving. Tijdens het assessment wordt de kandidaat beoordeeld door twee verschillende 
assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruikt. Dit gedeelte resulteert in een 
beschrijvend rapport met een beoordeling ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’. De kandidaat moet de beoordeling geschikt 
behalen om toegelaten te worden tot het volgend onderdeel, de mondelinge proef. 

Criteria (gedragscompetenties) algemeen directeur  AC  
Beslissen (bekwaam creatieve oplossingen te vinden) X 
Verantwoordelijkheid nemen (= empathie hebben, aan zelfreflectie doen 
en schuldbesef hebben/integriteit) X 
Samenwerken  X 
Visieontwikkeling X 
(de bekwaamheid tot) netwerken X 
Delegeren/Leiding en richting geven  X 
Klantgerichtheid X 
Resultaatgericht werken X GE
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Deel 3: een mondelinge proef aan de hand van een casus die zich in de werksituatie voordoet 

Onderstaande matrix toont de verschillende criteria die tijdens dit selectieonderdeel zullen worden beoordeeld. 
De behaalde punten van de mondelinge proef tellen mee voor 50 % van de gehele selectieprocedure Om geschikt 
bevonden te worden voor de mondelinge proef, moet de kandidaat minstens 50% van de punten behalen. 

Criteria (gedragscompetenties) algemeen directeur  

MP 
(/90) te 
herleiden naar 
50 punten 

Communiceren en adviseren (de bekwaamheid te adviseren in complexe 
materies) (/10) 
Klantgerichtheid (/10) 
Kennis van de wetgeving m.b.t. het lokaal bestuur en de eigenheid van 
de openbare dienst: 

de kennis van de rechtspositieregeling van de personeelsleden 
van lokale besturen 
de kennis i.v.m. de wetgeving inzake overheidsopdrachten (/15) 

Verantwoordelijkheid nemen (= o.a. empathie hebben, aan zelfreflectie 
doen en schuldbesef hebben/integriteit) (/10) 
Beslissen (bekwaam creatieve oplossingen te vinden) (/10) 
Visieontwikkeling (/10) 
Delegeren/leiding en richting geven (/15) 
Resultaatgericht werken (/10) 

Enkel die kandidaten die geschikt bevonden worden bij de vorige stap worden uitgenodigd voor de volgende 
stap. De kandidaten moeten minstens 25 punten behalen voor de eerste en de derde stap en in totaal minstens 
60 % van de punten. 

ZIJ-INSTROOM 

Verder moet gewezen worden op de toepassing van artikel 589§3 van het decreet lokaal bestuur, de zogenaamde 
‘zij-instroom’ en wordt voor het geval van zij-instroom volgende beoordeling van de kandidaten voorgesteld: 

Dit artikel bepaalt dat tot en met 31 december 2023, de secretaris die niet werd aangesteld als algemeen directeur 
geacht wordt te voldoen aan de aanwervings- en bevorderings-voorwaarden voor de functie van algemeen directeur. 
Deze kandidaten worden vrijgesteld van de selectieprocedure. 
Wanneer er zich geen kandidaat (of kandidaten) heeft (hebben) aangemeld die zich beroept (beroepen) op de 
overgangsbepaling als secretaris met toepassing van artikel 589§3 van het DLB stelt de gemeenteraad de algemeen 
directeur aan die als eerst gerangschikte uit de bevorderingsprocedure gekomen is. 
Wanneer er zich één of meerdere kandidaten hebben aangemeld die vrijgesteld zijn van het doorlopen van de 
selectieprocedure met toepassing van artikel 589§3 van het DLB, stelt de gemeenteraad de algemeen directeur aan 
op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten van de eerste gerangschikte kandidaat in de 
selectieprocedure, enerzijds, en vrijgestelde kandidaten, anderzijds, in het licht van de functiebeschrijving met 
functieprofiel en competentievereisten. 
In dat geval wordt een bijkomende proef georganiseerd om de titels en verdiensten van de geschikte kandidaten beter 
te kunnen peilen en de systematische vergelijking van titels en verdiensten te ondersteunen. 
De voormalige titularissen van de functie van secretaris die zich beroepen op artikel 589§3 van het DLB en de laureaat 
van de reguliere selectieprocedure worden onderworpen aan een vergelijking van titels en verdiensten via: 

 ° Een CV-analyse a.d.h.v. een portfolio waarin de kandidaat een overzicht kan geven van zijn/haar expertise per 
resultaatsgebied. Gelet op het gelijkheidsbeginsel krijgen alle kandidaten deze opdracht op hetzelfde moment. Bij 
het beoordelen van de expertise per resultaatsgebied zal rekening gehouden worden met volgende criteria en hun 
relevantie voor het desbetreffende resultaatsgebied: 

GE
ME
EN
TE
RA
ADAAAAAAAA(/15) (/15) AAAARA
A

ectie tie 
(/10) (/10) RRAAER
A

(/10) 10) ERERER(/10) ERERER(/15) /15) 

TEEE(/10(/1TEETEEEden worden birden b j de vorige srige 
25 punten behalen voor dehalen 

n worden op de toepassing vn worden op de toepassing
ordt voor het geval van zij-ordt voor het geval van zij-

bepaalt dat tot en met 31 dpaalt dat tot en met 31 
wordt te voldoen aan de aante voldoen aan de aan

ze kandidaten worden vrijgestze kandidaten worden vrijgest
Wanneer er zich geen kandWanneer er zich geen kan
overgangsbepaling als secrovergangsbe
directeur aan die als eedirecteur aan dEWanneer er zich éWanneer er zich Eselectieprocedureselectieprocedure

GE
op basis van op basis van 

GE
selectieproectiepro

GEfunctiepfunctiepGEIn daIn GtetGG



Notulen gemeenteraad 4 april 2022 – pagina 15

professionele opleidingen en desgevallend diploma's van de kandidaat 
professionele ervaring van de kandidaat 
(bijzondere) verwezenlijkingen van de kandidaat 

 ° Een management case/presentatieopdracht en individueel gestructureerd gesprek tussen enerzijds de jury en 
anderzijds de vrijgestelden en de laureaat van de reguliere selectieprocedure. De management 
case/presentatieopdracht en het gestructureerd gesprek worden beoordeeld op basis van de criteria 
(resultaatsgebieden en competenties) beschreven in het vastgelegde functieprofiel van algemeen directeur (zie 
onderstaande matrix). Tijdens het gestructureerd gesprek is het mogelijk nog dieper in te gaan op het portfolio van 
de kandidaat. 

In onderstaande matrix worden de gehanteerde criteria en invalshoeken weergegeven. De totaalscore op de 
gedragscompetenties krijgt een dubbel gewicht tegenover de totaalscore op de ervaring en expertise per 
resultaatsgebied. 
Per kandidaat wordt een verslag opgemaakt met daarin per resultaatsgebied en gedragscompetentie:  

 ° Een schaalscore waarbij volgende scores worden onderscheiden:  
  1: De kandidaat laat deze titel en verdienstelijkheid in voldoende mate blijken, al zijn nog 

ontwikkelingsmogelijkheden zichtbaar;  
  2: De kandidaat laat deze titel en verdienstelijkheid in ruim voldoende mate blijken;  
  3: De kandidaat geeft op een uitstekende wijze blijk van deze titel en verdienstelijkheid. 
 ° Een uitgebreide kwalitatieve beschrijving van de verschillende vaststellingen die gedaan werden.  

Deze procedure wordt volledig getrokken vanuit het extern selectiekantoor. Zij hebben een voorbereidende en 
adviserende rol en dit document moet aldus zo beschouwd worden. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de gemeenteraad.  
Als de titels en verdiensten van de eerste gerangschikte kandidaat uit de bevorderingsprocedure het best beoordeeld 
worden doch deze kandidaat de functie van algemeen directeur niet wenst op te nemen, worden de titels en verdiensten 

CRITERIUM GEWICHT PORTFOLIO JURYGESPREK 

ERVARING EN EXPERTISE PER RESULTAATSGEBIED 1 X  

Organisatie en werkingsprocessen  

Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen 

Beleidsvoorbereiding: de beleidsrapportering 

De beleidsuitvoering en effectieve dienstverlening  

Hoofd van het personeel 

Financieel management 

Interne en externe communicatie 

Gedragscompetenties 2  X 

Samenwerken  

Beslissen  

Visieontwikkeling  

Delegeren/leiding en richting geven 

Communiceren en adviseren 
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van de tweede gerangschikte kandidaat uit de bevorderingsprocedure vergeleken met de titels en verdiensten van de 
vrijgestelde kandidaten enz. 

Gaat over tot de stemming: 
Voor: Frank Casteleyn, Geert Deprée, Jan Pollet, Paul Storme, Joël Acke, Siska Loyson, Wim 

Vandenberghe, Ilse Vandenbroucke, Chris Bourgois, Carine Vandermeersch, Daniël Vanhessche, 
Annemieke Dhaese 

Tegen: Olivier Fourier, Peter-Jan Hallemeersch,  
Onthouding: Reinhart Madoc, Piet Berton, Geert Orbie, Han Vermaut, Marleen Vanden Broucke, Werner 

Coudyzer 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de aangepaste functieomschrijving van Algemeen Directeur goed. De daarin vervatte 
kernresultaatsgebieden en competenties zullen als basis dienen voor de beoordeling van de kandidaten in de 
bevorderingsprocedure. 

Artikel 2: 
De gemeenteraad beslist om de statutaire functie van Algemeen Directeur vacant te verklaren en deze te 
vervullen bij wijze van bevordering 

Artikel 3: 
Voor de functie van algemeen directeur wordt de volledige selectieprocedure, inclusief eventuele bijkomende 
proef, uitbesteed aan een extern selectiebureau (artikel 16, § 3 en 35 t.e.m. 38 van het selectiereglement), namelijk 
aan Poolstok, dat hiervoor beroep zal doen op selectiebureau CC Consult (ref. 562142). De leden van de jury 
worden nominatief aangeduid door de gemeenteraad. 

(…) 

Artikel 4: 
Het college van burgemeester en schepenen zal de beslissingen nemen betreffende de geldigheid van de 
kandidaturen. Het eindverslag proces-verbaal zal worden vastgesteld door de gemeenteraad.  

Artikel 5: 
De wervingsreserve wordt voor 2 jaar vastgelegd en is niet verlengbaar.  

Artikel 6: 
Als er voormalige titularissen zijn van de functie van secretaris die zich beroepen op artikel 589§3 van het DLB, 
zullen deze en de laureaat van de reguliere selectieprocedure worden onderworpen aan een vergelijking van 
titels en verdiensten via een bijkomende proef, zoals hierboven beschreven.  

Artikel 7: 
De burgemeester neemt dit besluit op in de lijst met de besluiten van de gemeenteraad, die hij via de 
webtoepassing van de gemeente bekendmaakt, overeenkomstig artikel 285 §1,1° DLB.  De bekendmaking van 
deze lijst gebeurt binnen tien dagen nadat de besluiten genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze 
via de webtoepassing worden bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 287, eerste lid DLB. Op dezelfde dag 
brengt de gemeenteoverheid ook de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan op 
de webtoepassing, overeenkomstig artikel 330, eerste lid DLB. 

Bijlagen: 
574963_547333_de algemeen directeur - relevante wetgeving.pdf 
574963_552629_uittreksel20211004gr.pdf 
574963_555748_gr20221004poolstok.pdf 
574963_571047_notaaad.pdf 
574963_571974_notaad.pdf 
574963_ADfunctiebeschrijvingpoolstok.pdf 
574963_552629_selectiereglement 20211001.pdf 
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14 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - opruimen door de gemeentediensten of 
private groenaannemers van omgewaaide bomen, takken en overige schade op door de stormen 
van 19, 20 en 21 februari 2022 - openbaar terrein Jabbeke 

Dit agendapunt werd verdaagd naar de volgende zitting.

15 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - onveilige bomen openbaar terrein Jabbeke 

Dit agendapunt werd verdaagd naar de volgende zitting. 

16 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - aanpak zwarteverkeerspunt - 
Gistelsteenweg, Kerkeweg, Jabbeke N367 

"Sinds 2018 werkt de Vlaamse Overheid met een dynamische lijst van gevaarlijke punten. De lijst wordt jaarlijks 
geactualiseerd en is gebaseerd op de meest recente ongevallencijfers. Elk verkeerspunt waar in de afgelopen drie jaar 
minstens drie ongevallen zijn gebeurd, kan op de dynamische lijst opgenomen worden. Daarbij wordt afhankelijk van de 
ernst van het ongeval en het aantal slachtoffers een score berekend. Bedraagt de score minstens vijftien, dan wordt de 
locatie als gevaarlijk beschouwd. De zware verkeerspunten worden verder ingedeeld in vijf categorieën. 
  
Eén van deze zwarte punten in Brugge bevindt zich ter hoogte van de Gistelsteenweg, Kerkeweg, Jabbeke N367. 

Ter opvolging van dit dossier, stel ik de volgende vragen daar het Vias institute (voorheen BIVV), een kenniscentrum dat 
de verkeersveiligheid, de mobiliteit en de maatschappelijke veiligheid wil verbeteren een studie uitvoerde waarbij een drietal 
maatregelen werden voorgesteld. 
1. Het versmallen van de rijstroken, van op de nabijgelegen brug tot voorbij het kruispunt. 
2. Het verwijderen van de inhaalstroken op de brug.  
3. Het herleiden van het aantal opstelstroken van 2 naar 1 in de Kerkeweg (gemeenteweg). 

Echter ging het bestuur niet akkoord met de laatste twee voorstellen en werden dus enkel de rijstroken versmald. 

Vragen: 
• Op welke basis of studie nam het bestuur het besluit om niet in te gaan op deze aanbevelingen van dit toch 

genomineerd kenniscentrum? 
• Is er ondertussen al een overleg geweest tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente om het 

niet gevolgde advies te bespreken? 
• Zo ja, graag het resultaat van dit overleg? 
• Zo niet, is het bestuur nog van plan om het niet gevolgde advies te bespreken?" 

(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220404.mp3)   

MONDELINGE VRAGEN 

Raadslid Peter-Jan Hallemeersch vraagt of de bibliotheek in Varsenare gesloten zal worden tijdens de 
verbouwingswerken in SPC.  

 Door de schepen wordt verwezen naar het voornemen om de bibliotheek voor de duur van de werken te 
verhuizen naar het deelgemeentehuis Varsenare. 

(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220404.mp3)   

Raadslid Marleen Vanden Broucke laat de bedenking dat agendapunten 15 en 16 vandaag verdaagd worden 
omdat de bevoegde schepen niet aanwezig is. Maar dat agendapunt 6, waarvoor ook toelichting kon gebeuren 
door dezelfde schepen, er dan wel behandeling is gebeurd. Het moet voor de betrokken schepen mogelijk 
zijn om haar dossier over te geven naar een collega. 
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(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220404.mp3)   

Raadslid Han Vermaut juicht het feit toe dat het eerder door hem ingediende agendapunt over ‘Sportkompas’ 
ter harte genomen wordt en dat er inderdaad iets georganiseerd zal worden op 5, 12 en 19 mei 2022. Het 
raadslid wil dit evenement eventjes in de kijker zetten. Bijna alle scholen hebben ingetekend op ‘Sportkompas’ 
dat deels doorgaat in het Vrijetijdscentrum van Jabbeke en ook deels in het SPC Varsenare. Het raadslid 
nodigt iedereen uit en bedankt het gemeentebestuur, het schepencollege en schepen Geert Deprée dat dit 
kan doorgaan. Het raadslid vraagt of dit een eenmalig evenement betreft of zal dit over meerdere jaren 
georganiseerd worden? 

(Voor de toelichting en het debat wordt verwezen naar het digitaal verslag - 
http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20220404.mp3)   

Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter tafel 
liggende notulen van de zitting van 7 maart 2022. De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland op maandag 
16 mei 2022. De vergadering wordt beëindigd om 21 uur. 

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