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• Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 7 november 2022

Gemeenteraad 28 november 2022

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221107.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20221107GR.pdf (ontwerp notulen)
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Gemeenteraad 28 november 2022

2. Politiereglementen - algemeen politiereglement op het 
wegverkeer - Stationsstraat - invoering tonnagebeperking

• Beleidsintentie om zwaar verkeer (met uitzondering van landbouwverkeer) te vermijden in dorpskern
Jabbeke (doortocht) voor verkeersbeweging Jabbeke-West – richting Gistelsteenweg

• Maatregelen hebben uitsluitend betrekking op de gewestweg

• 18/5/2022 – voorafgaand overleg met AWV

• 19/9/2022 – behandeling in schepencollege

• 27/10/2022 – advies gemeenteraadscommissie verkeer

• Voorstel om in de Stationsstraat, vanaf rondpunt t.h.v. huisnr. 57G (kruispunt met Weststraat) tot aan
huisnummer 1, een tonnagebeperking van 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijke bediening en
landbouwvoertuigen, in te voeren voor de verkeersbeweging Jabbeke-West – richting Gistelsteenweg
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Gemeenteraad 28 november 2022

3. Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer -
invoeren zone 30 in woonwijken - ontwerp

• Voorstel om in een aantal wijken en straten in de diverse deelgemeenten een Zone-30 in te voeren

• 27-10-2022 – advies gemeenteraadscommissie verkeer

• Invoeren zone-30:

• Zerkegem:
Marie Vanpouckestraat (uitbreiding Willemijnenweg), Narcisstraat, Krokusstraat, Krakkestraat, uitbreiding zone
30 in Mosselstraat tot aan huisnummer 22

• Jabbeke:
Hoge Akker, Koornblomme, Klaproos, Ganzeveld, Klaverveld, Boekweitstraat, Gerststraat, Roggestraat,
Monnikenveld, Cousseweg, Ketelweg, Tempeliersstraat, Paardenmarkt, Halvemaanstraat, Brielweg, Van
Haveskerckestraat, Louise Grysonstraat

• Stalhille:
Waterput
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Gemeenteraad 28 november 2022

• Snellegem:
JacobVan Maerlantstraat, J. Noterdaemestraat,Westmoere, uitbreiding zone 30 in Bosweg tot aan huisnummer 26

• Varsenare:
Lijsterdreef, Tafeldijcken, Fazantendreef, Fonteinebeekdreef, Sparredreef, Eikendreef, Nieuwenhovedreef, Ten Bogaerde,
Cruceweghe, Oudenburgweg vanaf het kruispunt met de Nieuwenhovedreef tot aan het kruispunt met de Oude
Dorpsweg, uitbreiding zone 30 Oude Dorpsweg naar de volledige Oude Dorpsweg, Marienhovedreef, Steenovenstraat,
Kerkebeekstraat, Intweg, Koning Albertstraat, Sint Sebastiaanstraat, Joorisstraat, Ter Hauwestraat, Schaakstraat,
Bonsecoursstraat, Bekestuk, Grote Thems, Zeeweg tussen de Oude Dorpsstraat en de Gistelsteenweg, Popstaelstraat tussen
de Zandstraat en de Gistelsteenweg, Provenhofstraat, Coudeveldt, Groenwalle, D’Hooghe Noene, Warandedreef, Korte
Warandedreef, Lindenlaan, Beisbroekdreef vanaf huisnummer 22 tot aan het kruispunt met de Gistelsteenweg,
Stuiverstraat, Zandstraat vanaf het kruispunt met de Oude Dorpsweg tot aan het kruispunt met de Popstaelstraat, Cleene
Laene
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4. Politiereglementen - algemeen politiereglement wegverkeer -
Vlamingveld - vrijetijdscentrum Jabbeke - invoeren 
tonnagebeperking

• Voorstel om ter hoogte van Vlamingveld 40, net voor de bocht richting parking Vrijetijdscentrum, een 
tonnagebeperking van 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijke bediening in te voeren

• Deze maatregel heeft uitsluitend betrekking op gemeentelijke wegen en plaatsen

• 13/6/2022 – behandeling schepencollege

• 27/10/2022 – advies gemeenteraadscommissie verkeer
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5. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West -
buitengewone algemene vergadering - 12 december 2022 -
agenda

• Buitengewone algemene vergadering Fluvius West – maandag 12 december 2022

• Gemeentelijk vertegenwoordiger:  Joël Acke

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois

• Voorstel
• Goedkeuring van de agenda
• Goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van Fluvius West aangaande het dossier Tramontana
• Goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van Fluvius West m.b.t. de overige wijzigingen
• Goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius West/IMEWO door overname activiteiten elektriciteit, OV en 

aandelen in cv Publi-T verbonden aan gemeente Jabbeke door IMEWO
• Goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius West/IVEKA door overname activiteiten elektriciteit, gas, OV, 

warmte en aandelen in cv Publi-T verbonden aan de gemeente Vosselaar door IVEKA
• Goedkeuring aan voorstel tot fusie door overneming van Fluvius West door Gaselwest met naamswijziging in Fluvius West 

en goedkeuring voor de voorgestelde ontwerpstatuten van de gefuseerde distributienetbeheerder Gaselwest met 
naamswijziging in Fluvius West
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• Agenda:

1. Kennisneming en bespreking overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake realisatie datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen
(dossierTramontana).

2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
3. Goedkeuring creatie per 1/1/2023 van bijkomende aandelen Aed binnen activiteit elektriciteit die per 1/1/2023 zullen worden omgezet

in aandelen Aek binnen activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro/aandeel.
4. Realisatie partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de

activiteiten elektriciteit en openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T van de gemeente Jabbeke,
dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende
vereniging)

5. Realisatie partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de
activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T van de
gemeente Vosselaar, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iveka
(overnemende vereniging):

6. Realisatie van een fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over te nemen vereniging) en de
Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (overnemende vereniging)

7. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie voor opmaak en finalisering van
de nodige documenten en afhandeling van formaliteiten m.b.t. agendapunten 2, 3, 4, 5, 6 te actualiseren en te finaliseren, en om de
beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte te doen vaststellen.

8. Bespreking i.k.v. art. 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.

9. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgendeWVV.
10. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
11. Statutaire benoemingen.
12. Statutaire mededelingen.
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• Agendapunt 1:

• Statuten Fluvius West: de Opdrachthoudende Vereniging is bevoegd voor o.m. ‘het aanleggen, het exploiteren en het
beschikbaar stellen van elektronische communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs
deze elektronische-communicatienetwerken’ => mag verwezenlijkt worden door samenwerking met andere
rechtspersonen

• Fluvius West doet beroep op exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv

• Bindend akkoord tussen Fluvius System Operator en Telenet om samen het datanetwerk van de toekomst in
Vlaanderen te realiseren => dochteronderneming (NetCo) wordt uitgebouwd die financieel en operationeel
zelfstandig zal zijn

• Het datanetwerk van de toekomst zal:

• open zijn met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voor aanbieders van diensten,

• ultraperformant zijn door hogere datasnelheden,

• toegankelijk zijn voor alleVlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijke als in landelijke gebieden,

• en met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold.
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• Agendapunt 2 – statutenwijziging:

• Schrappen van de exploitatie van de openbare verlichting op wegen onder het beheer van een gemeente of van een
autonoom gemeentebedrijf => te verantwoorden omdat de kosten voor het onderhoud van de OV niet langer
doorgerekend worden via de distributienettarieven = vanaf 1/1/2022 worden de kosten voor exploitatie OV niet meer
opgenomen in de distributienettarieven voor elektriciteit

• Wijziging van het artikel m.b.t. elektronische communicatienetwerken => door samenwerking tussen Fluvius en Telenet
inzake realisatie van het ‘datanetwerk voor de toekomst in Vlaanderen’ d.m.v. een gemeenschappelijk dochterbedrijf
(NetCo) = bestaande diensten zullen aan dezelfde voorwaarden verdergezet kunnen worden tot 2046 voor de reeds
genietende gemeenten

• Wijziging van het artikel m.b.t. nevenactiviteiten inzake aankoop, productie, distributie, ontwikkeling, aanleggen en
exploitatie van warmtedistributienetwerken => recht van de distributiesysteembeheerder om netwerken die geen
elektriciteitsnetwerken zijn te bezitten, te ontwikkelen, te beheren of te exploiteren

• Schrappen van het artikel m.b.t. nevenactiviteiten inzake een geografische informatiesysteem (GIS) en inzake het ter
beschikking stellen van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op elektronische
communicatienetwerken en installaties en de opslag en beveiliging van deze data t.b.v. de deelnemers
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• Agendapunt 4 – partiële splitsing Fluvius West en IMEWO m.b.t. gemeente Jabbeke:

• Partiële splitsing door overneming waarbij activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve
vennootschap Publi-T m.b.t. de gemeente Jabbeke van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West worden
ondergebracht in de Opdrachthoudende vereniging IMEWO

• Vlaamse regering besliste bij decreet van 16/11/2018 houdende diverse bepalingen inzake energie om Vlaanderen
op te delen in homogene lokale geografische aaneengesloten exploitatiegebieden voor elektriciteit en gas =>
doel: verhogen van de operationele efficiëntie = de distributienetbeheerders hebben tot en met 1/1/2023 de tijd
om hieraan te voldoen

• De gemeente Jabbeke dient een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als
gas (momenteel is FluviusWest distributienetbeheer voor elektriciteit en IMEWO is distributienetbeheerder voor gas)

• Voorstel van partiële splitsing waarbij per 1/1/2025 de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte
en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeente Jabbeke (heden ressorterend onder Fluvius West) over te
dragen aan de Opdrachthoudende vereniging IMEWO
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6. Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO - buitengewone 
algemene vergadering - 22 december 2022 - agenda

• Buitengewone algemene vergadering IMEWO – maandag 22 december 2022

• Gemeentelijk vertegenwoordiger:  Joël Acke

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois

• Voorstel
• Goedkeuring van de agenda
• Goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van IMEWO aangaande het dossier Tramontana
• Goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van IMEWO m.b.t. de structuurwijzigingen met inbegrip van de 

naamswijziging
• Goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van IMEWO m.b.t. de overige wijzigingen
• Goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius West/IMEWO door overname activiteiten elektriciteit, OV en 

aandelen in cv Publi-T verbonden aan gemeente Jabbeke door IMEWO
• Goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Antwerpen/IMEWO door overneming inzake overgang van 

Fluvius Antwerpen naar IMEWO van alle activiteiten verbonden aan de gemeente Zelzate
• Goedkeuring aan voorstel van partiële splitsing Gaselwest/IMEWO door overneming inzake overgang van Gaselwest naar 

IMEWO van alle activiteiten verbonden aan de gemeente De Haan
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• Agenda:

1. Kennisneming en bespreking overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen
(dossierTramontana)

2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
3. Realisatie partiële splitsing door overneming van Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare

verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T van de gemeente Jabbeke, dewelke zij heeft toevertrouwd aan
FluviusWest, over te brengen naar Imewo (overnemende vereniging)

4. Realisatie partiële splitsing door overneming overeenkomstig van Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten
elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeente Zelzate over
te brengen naar Imewo (overnemende vereniging)

5. Realisatie partiële splitsing door overneming van Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas,
openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan, dewelke zij heeft toevertrouwd aan
Gaselwest, over te brengen naar Imewo (overnemende vereniging)

6. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en
finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten m.b.t. agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te
finaliseren, en om de beslissingen genomen in agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte te doen vaststellen.

7. Bespreking i.k.v. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van
Bestuur opgestelde begroting 2023

8. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgendeWVV
9. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap
10. Statutaire benoemingen
11. Statutaire mededelingen
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• Agendapunt 1:

• Statuten IMEWO: de Opdrachthoudende Vereniging is bevoegd voor o.m. ‘het aanleggen, het exploiteren en het
beschikbaar stellen van elektronische communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs
deze elektronische-communicatienetwerken’ => mag verwezenlijkt worden door samenwerking met andere
rechtspersonen

• IMEWO doet beroep op exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv

• Bindend akkoord tussen Fluvius System Operator en Telenet om samen het datanetwerk van de toekomst in
Vlaanderen te realiseren => dochteronderneming (NetCo) wordt uitgebouwd die financieel en operationeel
zelfstandig zal zijn

• Het datanetwerk van de toekomst zal:

• open zijn met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voor aanbieders van diensten,

• ultraperformant zijn door hogere datasnelheden,

• toegankelijk zijn voor alleVlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijke als in landelijke gebieden,

• en met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold.
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• Agendapunt 2 – statutenwijziging:

• Wijziging van het artikel m.b.t. elektronische communicatienetwerken (i.v.m. dossier Tramontana) => door samenwerking
tussen Fluvius en Telenet inzake realisatie van het ‘datanetwerk voor de toekomst in Vlaanderen’ d.m.v. een
gemeenschappelijk dochterbedrijf (NetCo) = bestaande diensten zullen aan dezelfde voorwaarden verdergezet kunnen
worden tot 2046 voor de reeds genietende gemeenten

• Naamswijziging met ingang van 1/1/2025 van ‘IMEWO’ naar ‘Fluvius Imewo’

• Schrappen van alle bepalingen m.b.t. de A-aandelen

• Wijzigingen i.v.m. de partiële splitsing van de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in Publi-T van de
gemeente Jabbeke van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West naar IMEWO => in de afsplitsing van de gemeente
Jabbeke van Fluvius West naar IMEWO is het segment Hoogspanning niet inbegrepen = de huidige rechten worden m.b.t.
het segment Hoogspanning geborgd in de fusiestatuten Gaselwest-FluviusWest

• Wijzigingen i.v.m. partiële splitsingen van gemeente De Haan van Gaselwest naar IMEWO en van gemeente Zelzate van
Fluvius Antwerpen naar IMEWO

• Wijziging van het aantal leden van de Raad van Bestuur
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• Agendapunt 3 – partiële splitsing Fluvius West en IMEWO m.b.t. gemeente Jabbeke:

• Partiële splitsing door overneming waarbij activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve
vennootschap Publi-T m.b.t. de gemeente Jabbeke van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West worden
ondergebracht in de Opdrachthoudende vereniging IMEWO

• Vlaamse regering besliste bij decreet van 16/11/2018 houdende diverse bepalingen inzake energie om Vlaanderen
op te delen in homogene lokale geografische aaneengesloten exploitatiegebieden voor elektriciteit en gas =>
doel: verhogen van de operationele efficiëntie = de distributienetbeheerders hebben tot en met 1/1/2023 de tijd
om hieraan te voldoen

• De gemeente Jabbeke dient een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als
gas (momenteel is FluviusWest distributienetbeheer voor elektriciteit en IMEWO is distributienetbeheerder voor gas)

• Voorstel van partiële splitsing waarbij per 1/1/2025 de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte
en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeente Jabbeke (heden ressorterend onder Fluvius West) over te
dragen aan de Opdrachthoudende vereniging IMEWO
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7. Intergemeentelijke samenwerking -TMVW - buitengewone 
algemene vergadering - 16 december 2022 - agenda

• Buitengewone algemene vergadering TMVW – vrijdag 16 december 2022

• Agenda:
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
3. Evaluatie 2022,te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB)
4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB )
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Statutenwijziging
8. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare

eigenvermogensrekening
9. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare

eigenvermogensrekening
10. Overboeking van de in het verleden aangelegde uitgiftepremie (rekening 1110 Uitgiftepremie) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
11. Volmachten
Varia

• Gemeentelijk vertegenwoordiger:  Ilse Vandenbroucke

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois
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• Statutenwijziging:

• Naamswijziging van de maatschappelijke naam in ‘Farys’

• Enkele taalkundige wijzigingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de wijziging aan het DLB (Decreet Lokaal Bestuur) en
de invoering van hetWVV (WetboekVennootschappen enVerenigingen)

• Wijzigingen i.v.m. de samenstelling van het vermogen

• Wijzigingen i.v.m. de uitgifte en bepalingen van een aantal aandelen

• Wijzigingen i.v.m. kapitaalsverhogingen en kapitaalsverminderingen

• Wijzigingen i.v.m. de geldige beraadslaging door de raad van bestuur, aan de bijeenkomsten van de jaarvergadering en aan
de samenroeping van de algemene vergadering

• Wijzigingen i.v.m. het drinkwaterinfrastructuurfonds voor de distributie-infrastructuur en voor de financiële behoeften en
financiële middelen voor de distributie-investeringen

• Batig en nadelig saldo van de drinkwateractiviteit
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8. Intergemeentelijke samenwerking -TMVS - buitengewone 
algemene vergadering - 13 december 2022 - agenda

• Buitengewone algemene vergadering TMVS – dinsdag 13 december 2022

• Agenda:
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 202l (cfr.Artikel 432 DLB)
4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding
6. Statutaire benoemingen
Varia

• Gemeentelijk vertegenwoordiger:  Peter-Jan Hallemeersch

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Olivier Fourier
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9. Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone 
algemene vergadering - 14 december 2022 - 19 uur - agenda

• Buitengewone algemene vergadering IVBO – woensdag 14 december 2022 om 19 uur

• Agenda:
1. Samenstelling van het bureau;
2. INT/FIN - statutenwijziging - uitbreiding raad van bestuur

• Gemeentelijk vertegenwoordiger:  Claudia Coudeville

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Joël Acke
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• Statutenwijziging:

• Schrappen voorwaarde tot samenuitbating van recyclageparken

• Invoeren van een nieuwe soort aandelen

• Schrappen alinea over alternatieve mogelijkheden voor aanpassing van de inbreng

• Toevoeging wettelijke forfaitaire vergoeding

• Toevoeging ‘infrastructuur’ naast installaties => vennoten stellen zich ook borg voor aanleg warmtenet dat vandaag als
infrastructuur bestemd wordt en niet als installatie

• Schrappen van correctiefactoren

• Toevoeging modaliteiten tot uittreding

• Uitbreiding RvB van 9 naar 10 leden
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10. Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - buitengewone 
algemene vergadering - 14 december 2022 - 20 uur - agenda

• Buitengewone algemene vergadering IVBO – woensdag 14 december 2022 om 20 uur

• Agenda:
1. Samenstellen van het bureau;
2. Goedkeuring voorgenomen activiteiten en strategie 2023 (kennisname budget & werkingsbijdragen 2023 - kennisname

investeringsprogramma 2023) ;
3. Varia.

• Gemeentelijk vertegenwoordiger:  Claudia Coudeville

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Joël Acke
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11. Intergemeentelijke samenwerking - WVI - buitengewone 
algemene vergadering - 14 december 2022 - agenda

• Buitengewone algemene vergadering WVI – woensdag 14 december 2022

• Agenda:

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd.08.06.2022
2. Begroting 2023
3. Kennisneming ontslag van bestuurder lngridVandepitte (Zonnebeke)
4. Benoemingbestuurder
5. Mededelingen

• Gemeentelijk vertegenwoordiger:  Ilse Vandenbroucke

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Peter-Jan Hallemeersch
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12. Ruimtelijke Planning - goedkeuring aansluiting Vastgoedinfor-
matieplatform en vernieuwing retributiereglement 
vastgoedinformatie - goedkeuring verwerkingsovereenkomst

• Notarissen en vastgoedmakelaars kunnen informatie over onroerende goederen aanvragen bij de gemeente => het is 
belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed

• Gemeente is op zoek naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen

• Samenwerking met het agentschap Digitaal Vlaanderen om een vastgoedinformatieplatform te ontwikkelen en om in 
een testfase te onderzoeken hoe informatie over onroerende goederen op een efficiënte wijze beschikbaar wordt

• Vastgoedinformatieplatform = een elektronisch informatiesysteem voor ontsluiting, samenvoeging en veilige 
gegevensdeling van vastgoedinformatie en vastgoeddossiers tussen bronhouders en aanvragers

• Gemeente kan via het vastgoedinformatieplatform de door aanvragers aangevraagde vastgoedinformatie verzamelen en 
vastgoeddossiers ontsluiten

• Verzamelen en ontsluiten via het vastgoedinformatieplatform van vastgoeddossiers op verzoek van aanvragers betekent 
voor de gemeente een administratieve last en brengt bijhorende kosten mee

• Voorstel om de kost voor verzamelen en ontsluiten te verhalen op de aanvrager

• Voorstel om met ingang van 1 januari 2023 een retributie te heffen ten bedrage van 75 euro/vastgoeddossier = betalen 
van éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag per groep van 5 aangrenzende kadastrale percelen met max. een 
gebouweenheid op 1 perceel en dit binnen éénzelfde gemeentegrens
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13. Leefmilieu - klimaatplan - ondertekenen van het Lokaal 
Energie- en Klimaatpact 2.0

• Vraag aan o.a. gemeenten dat zij hun broeikasgassen reduceren met 40% in 2030 t.o.v. 2015 en vanaf 2020 
per jaar een energiebesparing van 2,09% realiseren op energieverbruik van hun gebouwenpark

• GR 3/2/2020 - goedkeuring om als deel van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen het 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) te 
ondertekenen = Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0

• Wenselijk dat de gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 ondertekent en de gewenste en 
mogelijke acties uitvoert => gemeente heeft recht op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid 
d.m.v. trekkingsrecht
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14. Overheidsopdrachten - voetbal Zerkegem - afwatering -
riolering - plaatsing van regenwaterputten en infiltratie -
vaststellen gunningsprocedure

• Voorstel uitschrijven opdracht ‘Scheiding DWA en RWA – plaatsing regenwaterputten en infiltratie –
VKSO Zerkegem’

• Geraamde kostprijs: 21.000 euro (excl. BTW)

• Gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
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Nieuw toestandBestaande toestand
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15. Financiën – jaarrekening 2021 – gemeente en OCMW –
beslissing goedkeuring

• Kennisname van het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de 
goedkeuring van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW
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16. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - begroting - vaststellen 
van de werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2023

• GR 6/10/2014 – instap in de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 vanaf 1/1/2015 – goedkeuring 
financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten

• Vraag voor akkoord met de gemeentelijke werkingsbijdrage 2023 t.b.v. 590.929 euro = stijging met 4%
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17. Toegevoegd agendapunt – raadslid Reinhard Madoc - Groot 
Gemeentelijk Communicatieonderzoek - verbetering -
communicatie naar de inwoners toe - Jabbeke

• Vragen:

• Heeft de gemeente deelgenomen aan de online bevraging i.v.m. het Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek?

• Welke conclusies worden getrokken uit dit onderzoek?

• Hoe kijkt het bestuur naar de daling in de doelgerichte communicatie en vaststelling dat men bepaalde doelgroepen 
moeilijk kan bereiken? Welke stappen worden hierin genomen om verbetering aan te brengen?

• Voorstel om het voorbeeld van stad Herentals te volgen over de organisatie van een bevraging naar de inwoners toe om zo 
de communicatie met de inwoners te kunnen verbeteren
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18. Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de 
Civiele Bescherming - noodopvang voor asielzoekers - motie

• Motie:

• De gemeenteraad ondersteunt de burgemeester in zijn streven om, indien er een noodopvang komt te Jabbeke, deze in de 
tijd te beperken

• Vraagt om aan de staatsecretaris een schriftelijke garantie te vragen dat de eventuele aanwezigheid van asielzoekers in 
het noodopvangcentrum te Jabbeke beperkt wordt tot max. 9 maanden na aankomst van de eerste bewoners
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19. Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de 
Civiele Bescherming - aankoop - motie

• Motie:

• De gemeenteraad ondersteuning de burgemeester wat betreft het aanschaffen van de site van de Civiele Bescherming 
door de gemeente Jabbeke

• Vraag om aan staatssecretaris een schriftelijke garantie te vragen dat de site wel degelijk en tegen uiterlijk december 
2023 aan de gemeente zal verkocht worden
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20. Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de 
Civiele Bescherming - noodopvang voor asielzoekers -
volksgezondheid

• Vragen:

• Welke garantie is er dat op voorhand zal gescreend worden middels bv. een longfoto voor TBC of lichamelijke onderzoeken 
voor infectieziektes?

• Wie zal instaan voor het bemannen van de medische post? Welk contract zullen zij krijgen voor hoe lang en wat is hun 
takenpakket? 

• Welke afspraken werden gemaakt met de lokale huisartsenkring en met de lokale ziekenhuizen?
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21. Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de 
Civiele Bescherming - noodopvang voor asielzoekers -
woonomstandigheden

• Vragen:

• Hoe gaan de mensen gehuisvest worden (privacy voor gezinnen met kinderen, verwarming, isolatie, sanitair)?

• Is deze locatie door de brandweer goedgekeurd?

• Is er info over de mogelijke vervuiling van de gronden met chemische middelen (PFOS)?

• Als de site een risico vormt voor toekomstige bewoners, hoe is het dan gesteld met de huidige bewoners van de 
Stationsstraat? Worden bij deze mensen ook staalnames voorzien?
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22. Toegevoegde agendapunten - raadslid Geert Orbie - site van de 
Civiele Bescherming - noodopvang voor asielzoekers - veiligheid

• Vragen:

• Wie zal instaan voor de veiligheid op het domein? => voorzien van private bewaking en camera’s?

• Zijn er afspraken met de lokale politie, zal een afsprakenprotocol ondertekend worden en wat is de toegang van de politie 
tot het domein?

• Zullen de mensen een veiligheidscheck gekregen hebben op voorhand en zal de politie op de hoogte gesteld worden van 
hits? Wat gebeurt dan met deze gevallen?
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23. Toegevoegde agendapunten - raadslid Werner Coudyzer - SPC 
Varsenare - omgevingsvergunning - beroep - vraag actuele info

• Vragen:

• Vraag naar actuele info in verband met de voorziene gang van zaken voor de omgevingsvergunning voor de renovatie en 
uitbreiding van SPC Varsenare
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24. Toegevoegde agendapunten - raadslid Werner Coudyzer -
zittingen gemeentelijke commissies - deelname 'gewone' 
gemeenteraadsleden

• Vragen:

• Vraag om een duidelijke tekst i.v.m. interpellaties van ‘gewone’ gemeenteraadsleden tijdens de zittingen van gemeentelijke 
commissies voor te leggen en goed te keuren
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OCMW-raad 3 oktober 2022

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

• Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 3 oktober 2022

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20221003.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20221003OCMW.pdf (ontwerp notulen)
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2. Sociale dienst - beheer betaalterminals en ondersteunende 
activiteiten - overeenkomst

• Vergoeding oplaadpunten historisch ontstaan bij start werking met budgetmeters => aan netbeheerders wordt 
opgelegd dat er per gemeente minstens 1 oplaadpunt ter beschikking moet zijn = samenwerking met OCMW’s

• Heden gebruiken 85% van de klanten met een digitale meter in prepaid het online betalen en doen dus geen 
verplaatsing naar een oplaadterminal => noodzaak om andere invulling te bepalen voor toekenning (oplaad)vergoeding 
aan OCMW’s en om verdelings- en/of toekenningscriteria te herzien

• Voor werkingsjaren 2023 en 2024 ontvangt het OCMW een identieke vergoeding als voor 2021 = 4.774,91 euro

• Voor werkingsjaar 2025 wordt door de netbeheerder voor de totaliteit van de OCMW’s een ‘totale vergoeding’ van 
3.168.000 euro voorzien => wordt jaarlijks geïndexeerd

• Per OCMW is er per werkingsjaar een bijkomende vergoeding pro rata het aantal prepaid-klanten, bepaald op 31/12 
van dit werkingsjaar, voorzien => totaal gesimuleerde vergoeding voor 2025 = 3.850,36 euro

• Voorstel goedkeuring voorliggende overeenkomt aangaande beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en 
ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMWOOober 2022OC
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3. Sociale Dienst - samenwerkingspartner EMINO - project ICAN -
samenwerkingsovereenkomst werkingsjaar 2023

• Sinds 2020 is er tussen OCMW Jabbeke en Arktos/EMINO een samenwerking rond project ICAN

• Doelstelling: via outreachende & laagdrempelige manier van werken deelnemers te ondersteunen om stappen te zetten 
naar werk.

• Project wordt voor 80% gefinancierd via middelen van ESF en Vlaams Cofinancieringsfonds => cofinanciering bedraagt 
560 euro/plaats/jaar

• VB 8/11/2021 – goedkeuring voor inkopen van 1 traject voor 2022 en 1 traject voor 2023 = ondertekenen nieuwe 
overeenkomst
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• OVEREENKOMST:

• Project ICAN is bestemd voor +18-jarigen woonachtig te Jabbeke mits voldoen aan volgende voorwaarden:

• Kampen met een multiproblematiek die zich manifesteert op verschillende levensdomeinen

• Beschikken over minimum basiskennis van het Nederlands waarbij minimumniveau 1.2 behaald werd

• Werkzoekende kan niet gelijktijdig met voortraject TWE of andere tendens toegeleid worden

• Aanbod:

• Deelname aan een begeleiding in groep (gemiddeld 4 uur/week)

=> band met elke deelnemer creëren = motivatie stimuleren

• Individuele begeleidingsmomenten (1 maal om de twee weken)

• Evaluatiemomenten

• Geen deelname aan groepsaanbod mogelijk en/of wenselijk => voorzien van een alternatief in samenspraak met 
betrokken werkzoekende en zijn/haar netwerk 

• OCMW Jabbeke verbindt er zich tot gedurende de looptijd van deze overeenkomst (van 1/1/2023 tot 
31/12/2023) 1 werkzoekende toe te leiden

Doel: versterken persoonlijke en sociale vaardigheden, 
attitudes en competenties zodat inschakeling op de 
arbeidsmarkt op termijn mogelijk wordt
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4. Welzijn - digitalisering - uitbouw e-inclusiebeleid - project 
digibanken - implementatietraject -
samenwerkingsovereenkomst - addendum

• OCMW-raad 13/6/2022 – akkoord voor de aanvraag van een projectsubsidie voor het implementatietraject van een 
digibank => Oostkamp neemt t.e.m. 31/12/2024 de rol van promotor op voor de regio Brugge West (Beernem, 
Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem)

• OCMW-raad 13/6/2022 – goedkeuring voor de samenwerkingsovereenkomst voor het betrekken van de partners bij 
het digibankproject

• Vraag om een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst Implementatietraject digibank Brugge West te 
ondertekenen

• Addendum betreft de inhoudelijke opdracht voor gemeente Oostkamp als promotor voor de digibank Brugge West:
• De besteding van de middelen in overeenstemming met de kernpartners => de andere kernpartners geven aan 

gemeente Oostkamp het mandaat om in hun naam de nodige overeenkomsten af te sluiten, alsook de nodige 
(beleids)beslissingen te nemen i.k.v. overheidsopdrachten, mits informele afstemming tussen de betrokken ambtenaren
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5. Financiën – jaarrekening 2021 – gemeente en OCMW –
beslissing goedkeuring

• Kennisname van het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de goedkeuring van de 
jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW

OCMW
-R

A

Oober 2022

RAADDDn OCMW

t-Vlaandere



De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor 
maandag 19 december 2022 om 20 uur


