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1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 
 
Raadslid Werner Coudeville verwijst naar de gevraagde rechtzetting bij het agendapunt omtrent de 
jaarrekening 2018 van de gemeente Jabbeke. 
 
De voorzitter bevestigt dat de rechtzetting werd opgenomen in het verslag. 
 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 3 juni 2019. 
 
 
2 Adviesbeleid – adviesraden – statuten en hersamenstelling 
 
DEBAT 
 
Raadslid Marleen Vanden Broucke verzoekt om toevoeging van haar kandidatuur voor de milieuraad – 
niet stemgerechtigd lid N-VA-fractie.  
 
Dit wordt bevestigd door de voorzitter. 
 
Raadslid Geert Orbie merkt op dat voor de raad voor ontwikkelingssamenwerking maar twee 
kandidaturen ontvangen werden. Er wordt voorgesteld om op zoek te gaan naar een groter draagvlak. 
Verder bij de Raad voor Lokale Economie werd een kandidatuurstelling van een vzw ontvangen, 
hetgeen moeilijk kan aanvaard worden. 
 
Schepen Claudia Coudeville laat het vermoeden dat de geïnteresseerden voor de raad voor 
ontwikkelingssamenwerking waarschijnlijk niet op de hoogte waren van de oproep voor kandidaten. 
 
Door de voorzitter en de schepen wordt aanvaard dat de vzw beter geweerd kan worden uit de 
kandidatenlijst  
 
Raadslid Peter-Jan Hallemeersch benadrukt dat er ruimte moet zijn voor de adviesraden om hun eigen 

GE
ME
EEE
NT
ER
AA
D

a
HAESEHAESE

X Nadia, X Nadia, 
RME Paul, ME 

BERGHE Wim, HE W
N Piet, VANDEN Piet, VANDEN 

UDYZER Werner, ZER Werner,

BOGAERT Hendrik GAERT Hendrik

gevrgevraagde rechtzettigde rechtzetti
e. 

etting werd opgenomting werd opgen

opmeopmerkingen goedkeungen goed

esraden – statutenesraden – statutenEErleen Vanden Brouckeleen Vanden Brouck
gerechtigd lid N-VA-fgerechtigd lid N-VA-

wordt bevestigd doowordt bevestigd do

Raadslid Geert ORaadslid Geert O

Gkandidaturen ondidaturen onGVerder bij deerder biGhetgeen men mGGSche



dynamiek te verwezenlijken. Het lijkt wel aangewezen om de basisstatuten van de adviesraden te 
uniformiseren. Zo kan voorgesteld worden om bij de ontbinding van de gemeenteraad ook de 
adviesraden te ontbinding. Het is ook heel belangrijk dat de gemeente goed communiceert. Het valt 
op dat de adviesraden zeer gepolitiseerd zijn. Het lijkt interessanter om in de toekomst meer niet 
politiek betrokken burgers aan bod te laten komen. 
 
Raadslid Werner Coudyzer verwijst naar het decreet lokaal bestuur waarin de gemeente de 
mogelijkheid gelaten wordt om adviesraden op te richten. Het is de gemeenteraad die beslist over de 
statuten en niet de betrokken adviesraad. 
 
Raadslid Nadia Hendrickx verwijst tenslotte naar de kandidatuurstelling van dhr. Dirk Franck voor de 
Raad voor Toegankelijkheid en vraagt de toevoeging aan de neergelegde lijst. 
 
BEHANDELING 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van de huidige stand van het dossier adviesraden: 
- De bestaande statuten 
- De lijsten van de ingekomen kandidaturen 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad aanvaardt de neergelegde statuten en kandidatuurlijsten als basis voor de verdere 
samenwerking met de respectievelijke erkende adviesraden. 
 
 
3 Adviesbeleid - Gemeentelijke Openbare Bibliotheek - statuten en hersamenstelling 
beheersorgaan 
 
DEBAT 
 
Door raadslid Nadia Hendrickx wordt benadrukt dat de kandidatuur van dhr. Creyf Jean-Marie wel 
degelijk namens de sp.a-fractie is gebeurd.  
 
BEHANDELING 
 
ORGANIEK REGLEMENT VOOR HET BEHEERSORGAAN VAN DE GEMEENTELIJKE OPENBARE 
BIBLIOTHEEK JABBEKE 
 
titel 1 : Opdracht 
 
art.1 
Er wordt een Beheersorgaan samengesteld dat als opdracht heeft de inrichtende overheid 
(Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen) bij te staan bij het beheer van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek 
 
titel 2 : Bevoegdheden 
 
art. 2 
§ 1 Het Beheersorgaan adviseert de opmaak van het bibliotheekbeleidsplan, dat ter goedkeuring aan 
de Gemeenteraad wordt voorgelegd. 
§ 2 Het Beheersorgaan stelt, samen met de bibliothecaris, jaarlijks een actieplan op dat de acties bevat 
die in het komende jaar zullen worden ondernomen ter uitvoering van het bibliotheekbeleidsplan. Dit 
actieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
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§ 3 Het Beheersorgaan stelt, samen met de bibliothecaris, jaarlijks een werkingsverslag op dat beschrijft 
hoe het actieplan in het voorbije jaar werd uitgevoerd. Dit werkingsverslag wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Eventuele afwijkingen ten aanzien van het 
actieplan worden uitdrukkelijk gemotiveerd. 
 
titel 3 : Samenstelling 
 
art. 3 
§ 1 Het Beheersorgaan is overeenkomstig art. 9 b van de wet van 28.01.1974 samengesteld uit de 
vereniging van de afgevaardigden van de overheid met de vertegenwoordigers van de gebruikers en 
strekkingen. 
§ 2 Het Beheersorgaan is ten minste uit 14 leden samengesteld die op het moment van 
kandidatuurstelling woonachtig zijn in de gemeente. 
§ 3 De leden van het Beheersorgaan worden benoemd door de Gemeenteraad. 
 
art. 4 
§ 1 De hoedanigheid van lid van het Beheersorgaan wordt verloren door : 
1. Het verstrijken van de mandaattermijn 
2. Het ontslag van het lid (moet schriftelijk aan de voorzitter worden meegedeeld) 
3. Het overlijden of de rechtsonbekwaamheid 
4. Indiensttreding als personeelslid in de gemeentelijke openbare bibliotheek of als personeelslid van 
de gemeente of in een toezichthoudende functie 
 
§ 2 Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, dan wordt zo spoedig mogelijk in de 
opvolging voorzien door de Gemeenteraad. De opvolger voleindigt het mandaat. 
 
art. 5 
Het Beheersorgaan wordt steeds in haar geheel vernieuwd bij voorkeur binnen drie maanden na de 
installatie van de nieuwe Gemeenteraad. 
Zolang die vernieuwing niet heeft plaats gehad, blijft het oude in functie. 
 
titel 4 : Voorzitter, ondervoorzitter 
 
art. 6 
Het Beheersorgaan kiest onder haar leden een voorzitter en ondervoorzitter. Eén van beiden behoort 
tot de afgevaardigden van de inrichtende overheid, de ander tot de vertegenwoordigers van de 
filosofische en ideologische strekkingen of van de gebruikers. 
 
titel 5 : Secretariaat 
 
art. 7 
In het Beheersorgaan wordt de functie van secretaris waargenomen door de aangestelde bibliothecaris 
of zijn/haar plaatsvervanger. Die persoon beschikt niet over stemrecht, maar heeft enkel een 
adviserende stem. 
 
titel 6 : vergaderingen 
 
art. 8 
Het Beheersorgaan vergadert minstens twee keer per jaar volgens vooropgestelde data en telkens 
wanneer de noodzakelijkheid zich voordoet. 
 
art. 9 
Het Beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op waarin haar interne werking verder wordt 
geregeld ; minstens wat betreft de leiding der vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen. 
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Het huishoudelijk reglement van het Beheersorgaan wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de 
Gemeenteraad. 
 
art. 10 
§ 1 Van elke vergadering van het Beheersorgaan wordt een verslag gemaakt door de secretaris. 
 
titel 7 : Waarnemers 
 
art. 11 
Het Beheersorgaan kan personen die geen lid zijn, omwille van hun hoedanigheid uitnodigen. Zij hebben 
slechts een adviserende stem. 
 
titel 8 : Vergoeding, verzekering 
 
art. 12 
Ter dekking van het risico “lichamelijke ongevallen” zal het gemeentebestuur de nodige 
verzekeringspolissen afsluiten voor de adviesgerechtigde leden en hun plaatsvervangers. 
 
art. 13 
Alle mandaten worden kosteloos waargenomen 
 
art. 14 
Aan het organiek reglement voor het Beheersorgaan van de openbare bibliotheek kunnen slechts door 
de Gemeenteraad wijzigingen worden aangebracht, na voorafgaand advies van het Beheersorgaan. 
 
 
HERSAMENSTELLING 
 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen 
gewaarborgd wordt, 
 
Gelet op het organieke reglement betreffende het beheersorgaan voor de openbare bibliotheek van 
de gemeente Jabbeke, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 mei 2007, 
 
Gelet op de gedane oproeping tot kandidaatstelling via gemeentelijk kanalen, 
 
BESLIST in zitting van 1 juli 2019 de leden van het beheersorgaan voor de openbare bibliotheek als 
volgt vast te stellen : 
 
vertegenwoordigers van de gebruikers: Vandendriessche Chantal, Watteeuw Hilde, Deschuytter Marc, 
D'Hoedt Annie, Goessens Luc, Eeckhout Tania, Pyck Kristel 
 
vertegenwoordigers van de CD&V gemeenteraadsfractie (6) : Despiegelaere Hilde, Baelde Hippoliet, 
Dhaese Annemieke, Vandenbroucke Ilse, Bouché Anja, Snauwaert Sofie 
 
vertegenwoordigers van de NV-A gemeenteraadsfractie (2): De Beir Liliane, Vermaut Han 
 
vertegenwoordiger van de Groen gemeenteraadsfractie (1): Vermeersch Dirk 
 
vertegenwoordiger van de sp.a. gemeenteraadsfractie (1): Creyf Jean Marie 
 
vertegenwoordiger van de Vlaams Belang gemeenteraadsfractie (1) : Verhelst Filip 
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4 Adviesbeleid - Lokaal Overleg Kinderopvang - statuten en hersamenstelling 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te geven aan de vernieuwde samenstelling 
van het Lokaal Overleg Kinderopvang Jabbeke. 
 
Het lokaal overleg werd het eerst door de gemeenteraad goedgekeurd op 14 mei 2007 naar aanleiding 
van het beleidsplan buitenschoolse kinderopvang 2007-2010. 
 
Het lokaal overleg werd samengesteld uit noodzaak voor de oprichting van de buitenschoolse 
kinderopvang. 
 
Het lokaal overleg beoogt een geregeld overleg tussen alle betrokken actoren op het vlak van 
buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking, private kinderopvang, opvanggezinnen en het gebruik 
van gemeentelijke infrastructuur ten behoeve van kinderopvang en de school. 
 
De structuur van bet lokale overleg en plaatselijke actoren: 
 
Het lokale overleg bestaat uit leden van verschillende organisaties die te maken hebben met de opvang 
en begeleiding van kinderen tussen 0 en 12 jaar. 
 
Er wordt voorgesteld om alvast volgende vaste afgevaardigden op te nemen: 
Lindsay Viaene, Dienst buitenschoolse opvang, secretaris 
schepen Paul Storme 
Gabriël Acke, Algemeen Directeur gemeentebestuur Jabbeke of zijn plaatsvervanger 
Filip De Baets, directeur Vrije Basisschool 'De Wassenaard' van Varsenare 
Myriam Monstrey, directeur Vrije Basissehool 'De loopbrug' van Snellegem en Zerkegem, 
Rebekka Buyse., directeur Vrije Basisschool 'De Klimtoren' van Jabbeke 
Annemie Demaré, directeur Vrije Basisschool 'Het Boompje' van Stalhille 
Nelleke Peeters, directeur Permekeschool 
Stefaan Desmedt, jeugdconsulent gemeente Jabbeke 
Een vertegenwoordiger uit de gezinsraad en de jeugdraad 
Een vertegenwoordiger voor de zelfstandige opvanginstellingen 
Een afgevaardigde uit de gemeenteraad 
Externe deskundigen uit te nodigen het overlegorgaan zelf. 
 
Het overlegorgaan staat zelf in voor het aanstellen van de voorzitter. 
 
Na oproeping in het gemeentelijk berichtenblad werden volgende kandidaturen ontvangen: 
- Baelde Hippoliet (…) 
- Vandecasteele Honoré  (…) 
 
Er zijn geen aanwijzingen dat er reden is tot wijziging statuten zodat voorgesteld wordt deze te 
hernemen. 
 
Op 03/06/2019 nam het college kennis van de spontaan ingestuurde kandidaturen, en besliste tot 
voorlegging aan de gemeenteraad van 01/07/2019. 
 
De geactualiseerde ledenlijst is opgemaakt en als bijlage bij dit record gevoegd. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad herneemt uitdrukkelijk de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang Jabbeke 
zoals hierboven beschreven. 
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Artikel 2 
Er wordt kennis genomen van de geactualiseerde ledenlijst (record 478196) 
 
 
5 Intergemeentelijke samenwerking - Zefier - kapitaalverhoging Portfineco 
 
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen 
beslissen;  
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel 41;  
 
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier; 
 
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 8, 12 en 13; 
 
Gelet op de brief van 27 mei 2019 van de cvba Zefier; 
 
Gelet op de toelichtende nota gevoegd bij voormelde brief; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Verzoekt Zefier in naam en voor rekening van de gemeente het haar toekomende investeringsbedrag 
te onderschrijven zoals dat blijkt uit het investeringsvoorstel van Zefier m.n. 1.600,00 euro; 
 
Artikel 2:  
Indien niet alle vennoten het hun toekomende investeringsbedrag onderschrijven, voor zover mogelijk 
een bijkomend investeringsbedrag te onderschrijven dat echter niet hoger mag zijn dan 1.984,92 euro 
 
Artikel 3:  
Besluit deze investering te financieren, door middel van overboeking van kapitaal van rekeningsector 
A, waartoe de gemeente Zefier voor de goede orde en voor zoveel als nodig uitdrukkelijk toe verzoekt; 
 
Artikel 4:  
Voor zover het uit rekeningsector A over te boeken kapitaal ontoereikend zou zijn, verzoekt de 
gemeente Zefier om het saldo voor rekening van de gemeente te financieren door middel van vreemd 
vermogensfinanciering aangegaan door Zefier, in het kader waarvan de gemeente voor de goede orde 
en voor zoveel als nodig bevestigt dat de gemeente de financiering die Zefier in haar naam en voor 
haar rekening zal aangaan uitdrukkelijk waarborgt in overeenstemming met artikel 13 van de statuten. 
 
 
6 Patrimonium - verkaveling Westernieuwweg - overdracht aan openbaar domein - 
kosteloze afstand 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van een perceel grond, gelegen 
aan Hof van Straeten, volgens titel sectie C, deel van nummer 126F2 en volgens kadaster 4e Afdeling 
Varsenare, sectie C, deel van nummer 126C3, met een oppervlakte van één are zesenzestig centiare 
(1a 66ca) volgens metingsplan van 18 april 2016 (…).  
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
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BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van een perceel grond, gelegen aan Hof van 
Straeten, volgens titel sectie C, deel van nummer 126F2 en volgens kadaster 4e Afdeling Varsenare, 
sectie C, deel van nummer 126C3, met een oppervlakte van één are zesenzestig centiare (1a 66ca) 
volgens metingsplan van 18 april 2016 (…).  
 
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 Vadenot bv bvba. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, gemeenteraadslid en tevens burgemeester, en de heer Gabriël Acke, 
algemeen directeur, worden gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te 
ondertekenen. 
 
 
7  Patrimonium - Kroondreef - overdracht openbaar domein - kosteloze afstand 
 
Er wordt gevraagd om goedkeuring te willen geven aan de overname van een perceel grond, gelegen 
aan Kroondreef, gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel 1e Afdeling Jabbeke, sectie 
B, deel van nummer 733A, met een oppervlakte van negentien centiare (19ca) volgens metingsplan van 
12 april 2017 (…). 
 
De afstand ten voordele van het openbaar domein van de gemeente Jabbeke gebeurt om niet. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overname van een perceel grond, gelegen aan 
Kroondreef, gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel 1e Afdeling Jabbeke, sectie B, 
deel van nummer 733A, met een oppervlakte van negentien centiare (19ca) volgens metingsplan van 
12 april 2017 (…). 
 
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 Vadenot bv bvba. 
 
Artikel 4:  
De heer Daniel Vanhessche, gemeenteraadslid en tevens burgemeester, en de heer Gabriël Acke, 
algemeen directeur, worden gemachtigd om voor rekening van de gemeente Jabbeke de akte te 
ondertekenen. 
 
 
8 Patrimonium - Kapellestraat 1b - verhuur - bepaling voorwaarden 
 
DEBAT 
 
Door raadslid Geert Orbie wordt gevraagd naar de voorwaarde waaronder de school de 
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aanpassingskosten aan het gebouw zal doen. Wat zijn de garanties voor de school en voor de 
gemeente? Verder wordt de vraag gesteld naar de integratie van de tuin in het park. Wie betaalt de 
kosten hiervoor? Wat ook moest er later opnieuw een pastorie in Jabbeke noodzakelijk zijn? 
 
Door de burgemeester wordt uiteengezet dat de heraanleg van de tuin naar park met de wegname van 
de garage reeds opgenomen werd in het ontwerp voor het inbreidingsproject. Stel dat er een tweede 
pastorie moet voorzien worden, is het niet noodzakelijk om dit gebouw terug als pastorie in te richten. 
Er kan altijd gekozen worden voor een andere locatie voor een pastorie. De verhuring aan de school 
moet voor langere termijn gezien worden. Dit kadert in het geheel van ondersteuning aan scholen. De 
aanpassingswerken zijn vanzelfsprekend voor rekening van de school die daarvoor kiest. 
 
BEHANDELING 
 
Voor de motivering bij dit onderdeel wordt verwezen naar het ontwerp van agendapunt 2 van de 
OCMW-raad van 1 juli 2019: verhuring woning C. Permekelaan 4 aan het Centraal Kerkbestuur/vzw 
Parochiale Werken. 
 
Bij het vrijkomen van de pastorie Jabbeke, Kapellestraat 1b, werd vanuit het gemeentelijke 
planningsteam geadviseerd om voor deze woning enkel gemeenschapsvoorzieningen in de ruime zin 
toe te laten en om geen verkoop te overwegen. Het gebouw sluit aan bij het inbreidingsproject en het 
door de gemeente aangekochte postgebouw, dat thans ook gebruik wordt als buurthuis. 
 
In het kader van het inbreidingsproject wordt er de voorkeur aan gegeven om de tuin van de woning 
Kapellestraat 1b te integreren in het park en om daarbij de garage en de verharding weg te nemen. 
 
Omdat vrije school ‘De Klimtoren’ kampt met een ruimteprobleem en ook op heel geregelde basis 
gebruik maakt van het naastliggende speelterrein, kan voorgesteld worden om het pastoriegebouw te 
verhuren aan de school. 
 
Omdat dit nu bij hoogdringendheid gevraagd wordt, wordt dit aldus ook voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
Voor de verhuring wordt voorgesteld om een huurprijs van 500 euro/maand, ingaand vanaf 1 januari 
2020 (na de verbouwingsperiode voor rekening van de huurder), toe te passen. Verder wordt een 
huurlastenverdeling zoals voorzien in het burgerlijk wetboek voorgesteld. 
 
Als vergelijkingspunten wordt verwezen naar de verhuur van het naastliggende postgebouw 
(commercieel verhuur – huurprijs van 800 euro/maand), de verhuur van het politiekantoor: 2.160 
euro/maand en de raming van de huurprijs voor de woningen C. Permekelaan 4 en 6: 600 euro/maand. 
Verder kan ook nog verwezen worden naar de verhuurprijs voor de school Stalhille: 1.600 euro/jaar. 
Maar in dat geval gaat het over een huurovereenkomst die 20 jaar terug aangegaan werd en waarbij 
nadrukkelijk een gemeentelijk beleidsinitiatief genomen werd om het onderwijs in deze deelkern aan 
te houden. Voor de verhuring thans aan de school lijkt een meer marktbenaderende prijs aangewezen. 
 
Het is de bedoeling van de school om een verbouwing uit te voeren ten behoeve van het inrichten van 
klaslokalen. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van huurovereenkomst voorgelegd. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het ontwerp van huurovereenkomst voor de woning 
Kapellestraat 1b bij de verhuring aan de vrije school ‘De Klimtoren’ en dit voor een huurprijs van 500 
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euro/maand. 
 
 
9 Ruimtelijke Ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor verkaveling aan 
de Gistelsteenweg ter hoogte van huisnrs. 143-145 (Varsenare) - definitieve vaststelling 
 
De Gemeenteraad van Jabbeke, in zitting van 1 juli 2019, 
 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en verdere wijzigingen, in het 
bijzonder artikel 41, tweede lid, 9°; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen, gewijzigd bij het decreet van 29 november 2002;  
 
Gelet op de algemene onderrichtingen betreffende het toekennen en wijzigen van plaatsnamen, 
verschenen in het Bestuursmemoriaal nr. 25 van 29 juli 1998; 
 
Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 4 maart 2019 tot het toekennen van de 
straatnaam "d’Altenastraat" aan de straat die wordt aangelegd in de nieuwe verkaveling gelegen te 
Varsenare, aan de Gistelsteenweg ter hoogte van de huisnummers 143 en 145; 
 
Gelet op de vraag aan de gemeentelijke cultuurraad van 4 april 2019 om schriftelijk advies uit te brengen 
binnen een termijn van 30 dagen;  
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 juni 2019 betreffende de 
sluiting van het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 9 april 2019 tot 8 mei 2019; 
 
Overwegende dat tijdens dit openbaar onderzoek er geen schriftelijke bezwaren of opmerkingen 
werden ingediend; 
 
Overwegende dat vanwege de gemeentelijke cultuurraad binnen de voorgeschreven termijn geen 
advies uitgebracht werd en dat dit bijgevolg als gunstig kan beschouwd worden; 
 
Gehoord de raadsleden in hun tussenkomsten; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 :  
Aan de nieuwe openbare weg in de verkaveling gelegen aan de Gistelsteenweg ter hoogte van de 
huisnummers 143 en 145 te Jabbeke (deelgemeente Varsenare) wordt definitief de straatnaam 
"d’Altenastraat" toegekend. 
 
Artikel 2 :  
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad. 
 
Artikel 3 :  
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de hulpdiensten en aan de nutsmaatschappijen. 
 
 
10 Ruimtelijke Ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor verkaveling 
ter hoogte van hoek Lanestraat met Krakeelstraat (Zerkegem) - definitieve vaststelling 
 
DEBAT 
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Raadslid Peter-Jan Hallemeersch vindt deze voorgestelde straatnaam (Ter Weiden) nogal cynisch in 
relatie tot het standpunt van zijn fractie, waarbij gekozen wordt voor het behoud van de open ruimte. 
 
BEHANDELING 
 
De Gemeenteraad van Jabbeke, in zitting van 1 juli 2019, 
 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en verdere wijzigingen, in het 
bijzonder artikel 41, tweede lid, 9°; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen, gewijzigd bij het decreet van 29 november 2002; 
 
Gelet op de algemene onderrichtingen betreffende het toekennen en wijzigen van plaatsnamen, 
verschenen in het Bestuursmemoriaal nr. 25 van 29 juli 1998; 
 
Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 4 februari 2019 tot het toekennen van de 
straatnaam "Ter Weiden" aan de straat die wordt aangelegd in de nieuwe verkaveling gelegen te 
Zerkegem, op de hoek van de Lanestraat met de Krakeelstraat; 
 
Gelet op de vraag aan de gemeentelijke cultuurraad van 4 april 2019 om schriftelijk advies uit te brengen 
binnen een termijn van 30 dagen;  
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 juni 2019 betreffende de 
sluiting van het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 9 april 2019 tot 8 mei 2019; 
 
Overwegende dat tijdens dit openbaar onderzoek er geen schriftelijke bezwaren of opmerkingen 
werden ingediend; 
 
Overwegende dat vanwege de gemeentelijke cultuurraad binnen de voorgeschreven termijn geen 
advies uitgebracht werd en dat dit bijgevolg als gunstig kan beschouwd worden; 
 
Gehoord de raadsleden in hun tussenkomsten; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 :  
Aan de nieuwe openbare weg in de verkaveling gelegen op de hoek van de Lanestraat met de 
Krakeelstraat te Jabbeke (deelgemeente Zerkegem) wordt definitief de straatnaam "Ter Weiden" 
toegekend. 
 
Artikel 2 :  
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad. 
 
Artikel 3 :  
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de hulpdiensten en aan de nutsmaatschappijen. 
 
 
11 Financiën - OCMW - jaarrekening 2018 
 
Gelet op de beslissing van de OCMW raad van Jabbeke van 3 juni 2019 houdende de goedkeuring van 
de jaarrekening van het OCMW over het dienstjaar 2018, omvattende de beleidsnota, de financiële 
nota en de samenvatting van de algemene rekeningen. 
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Gelet op artikel 249 §1 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de beleidsrapporten van de 
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan, de aanpassingen 
van het meerjarenplan en de jaarrekening zijn. 
 
Gelet op artikel 249 §3 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het 
beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het 
beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. 
 
Dat de gemeenteraad aldus dient over te gaan tot de goedkeuring van de jaarrekening over het 
dienstjaar 2018 van OCMW Jabbeke. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de jaarrekening van OCMW Jabbeke over het dienstjaar 2018. 
 
 
12 Financiën - forfaitaire bijdragen in de kosten van de brandweer 2006 tem 2010 - arrest 
van de RvS dd 29/01/2019 - besluit van Gouverneur 
 
Gelet op de arresten van de Raad van State van 29 januari 2019 met nrs. 243.541, 243.542 en 243.543; 
 
Gelet op de herneming van het voorstel van de Gouverneur met betrekking tot de afrekening van de 
forfaitaire bijdragen voor de brandweerkosten voor de jaren 2006 tot en met 2010; 
 
Gelet op het negatief advies uitgebracht door de gemeenteraad in zitting van 30 juni 2014; 
 
Gelet op artikel art. 10 §4, 3° van de Wet van 31.12.1963 betreffende de Civiele Bescherming, dat 
voorziet in een termijn van veertig dagen na de notificatie om de uitvoering van de beslissing van de 
Gouverneur al dan niet te weigeren; 
 
De gemeenteraad handhaaft de bezwaren zoals geformuleerd in het negatief advies van 30 juni 2014, 
in concreto de inhoudelijke bezwaren, de gebrekkige motivering en de verjaring. 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur dd. 18 juni 2019. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad beslist om de uitvoering van deze beslissing te weigeren, en verzoekt de minister 
van Binnenlandse zaken om deze niet goed te keuren.  De nieuwe motivering is ontoereikend en foutief.  
Het nemen van een nieuwe beslissing door de gouverneur heeft bovendien geen bijkomend voorwerp, 
aangezien elk vorderingsrecht van de federale overheid voor de jaren 2006 t.e.m. 2010 is verjaard. 
 
Artikel 3: 
Afschrift van deze beslissing wordt meegedeeld aan de Gouverneur en aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken. 
 
 
13 Intergemeentelijke samenwerking – Woonpunt - subsidiedossier 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van de beslissing van het beheerscomité van 20 juni 
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2019 waarbij het subsidiedossier 2020-2025, samen met het financiële luik, werd goedgekeurd.  
 
In functie van het correct indienen van het subsidiedossier, dient dit opnieuw bevestigd te worden 
door de gemeenteraad. 
 
Voor Jabbeke is er een financieel engagement (28% van de gemeentelijke deelnemingen: 2020 - € 
49.807,23 ; 2021 - € 53.447,96 ; 2022 - € 55.499,00 ; 2023 - € 58.957,05 ; 2024 - € 64.209,42 ; 2025 - 
€ 67.117,18). 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om dit aldus goed te keuren. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het subsidieaanvraagdossier van Woonpunt en het voor 
de gemeente daarin vervatte engagement. 
 
 
14 Toegevoegd agendapunt - raadslid Geert Orbie – oprichten gemeentelijk elf-juli-
comité 
 
“Tijdens de vorige legislatuur diende ik namens mijn fractie een voorstel in om ook in Jabbeke een gemeentelijk 
elf-juli-comité op te richten. De toenmalige schepen van cultuur beloofde dit in overweging te nemen, maar 
spijtig genoeg werd hier geen gevolg aan gegeven. 
 
In Jabbeke maken verscheidene verenigingen en buurtcomités gebruik van het aanbod van het door de Vlaamse 
Regering ondersteunde initiatief ‘Vlaanderen Feest’. Hierbij kunnen activiteiten van 28 juni tot 11 juli aanspraak 
maken op een ondersteunende cheque van 175€. 
 
Ook de gemeente zelf kan echter 1 of 2 evenementen selecteren als gemeentelijke 11-juli- festiviteit en dan is 
er een trekkingsrecht op een tussenkomst in gemaakte realisatiekosten in verhouding tot het aantal inwoners. 
De financiële tussenkomst is m.a.w. substantiëler dan de 175€ die niet door de gemeente ondersteunde 
initiatieven kunnen ontvangen. 
Voor 2019 is de aanvraagtermijn verstreken. 
Daarom zou ik willen voorstellen om tegen begin 2020 in Jabbeke een 11-juli-comité op te richten dat instaat 
voor de organisatie en/of het voorstel tot aanduiding van de door de gemeente ondersteunde activiteit (max.2), 
die in aanmerking komt voor de subsidie vanwege ‘Vlaanderen Feest’. 
Dit comité kan samengesteld worden uit afgevaardigden van de culturele en maatschappelijke organisaties 
(geen politieke partijen) of geïnteresseerde burgers en kiest uit haar midden een voorzitter , een secretaris en 
een penningmeester. De schepen van cultuur maakt deel uit van deze organisatie. De oproep tot lidmaatschap 
gebeurt via de geëigende gemeentelijke kanalen. 
Het 11-juli-comité doet een voorstel van programma dat voor goedkeuring aan het schepencollege wordt 
voorgelegd. 
Aangezien binnenkort een schepen van onze gemeente gaat spreken op een activiteit die door ‘Vlaanderen 
Feest’ wordt ondersteund, ben ik ervan overtuigd dat dit voorstel probleemloos door de gemeenteraad zal 
goedgekeurd worden.” 
 
Schepen Claudia Coudeville vindt dit een positief voorstel. Er wordt voorgesteld om dit verzoek eerst 
voor te leggen aan de nieuw samen te stellen cultuurraad en om vanuit de cultuurraad hiervoor een 
werkgroep samen te stellen. 
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15 Toegevoegd agendapunt - raadslid Geert Orbie – verfraaien nutskasten 
 
“In onze gemeente staan er enerzijds talrijke nutskasten, die weliswaar noodzakelijk zijn, maar anderzijds 
esthetisch niet zo fraai. 
Anderzijds zijn er in onze gemeente personen en organisaties die beschikken over historisch beeldmateriaal 
van hoe het straatbeeld er vroeger uitzag. 
 
Voorstel: laten we de nutskasten verfraaien met afbeeldingen van hoe het straatbeeld er op die plaats in het 
verleden uitzag. In bijlage vindt U een voorbeeld van hoe dit in Diksmuide werd aangepakt. 
Op elke kast komt naast een oude foto ook nog een bordje met een woordje uitleg. 
Het opzoeken en selecteren van de beelden zou ik via de cultuurraad laten verlopen. 
 
Op die manier kunnen we bijdragen aan een verfraaiing van onze dorpskernen.” 
 
Schepen Jan Pollet vindt dit een goed idee. Uit navraag bij Fluvius blijkt dat hierover goedkeuring kan 
bekomen worden mits aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 
 
Raadslid Werner Coudyzer verwijst naar het gegeven dat dit aldus in sommige gemeenten ook 
toegepast wordt op andere plaatsen, bijvoorbeeld de muur van het kerkhof. 
 
Raadslid Geert Orbie stelt voor dat de cultuurraad zou adviseren welke afbeeldingen kunnen gebruikt 
worden 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Reinhart Madoc verwijst naar het verslag van de werkgroep psychosociaal welzijn waarbij 

gevraagd wordt om een aircosysteem te voorzien in het gemeentehuis Varsenare en bij de dienst 
gemeentewerken. Het raadslid vraagt naar de reden waarom dit systeem nog niet werd geïnstalleerd 

 
 Door de algemeen directeur wordt uiteengezet dat een airco niet de meeste ecologische oplossing 

is. Er moet veeleer gewerkt worden aan warmtebestrijding aan de buitenkant van het gebouw en 
aan een betere isolatie. De ervaring leert ook dat niet alle medewerkers goed omgaan met het 
warmtebeheer van een kantoor. Zo wordt veelal verkeerdelijk de ramen open gezet bij grote 
warmte, wat een omgekeerd effect creëert. De situatie moet natuurlijk opgevolgd worden. 

 
- Raadslid Piet Berton laat zijn verdere bezorgdheid omtrent het Ventilusproject. De variante 9.2 is 

bijzonder slecht voor de kern Stalhille maar kan dan goed zijn voor de regio Varsenare en Sint-
Andries. De vraag wordt gesteld of er al politieke actie ondernomen werd. Is er wel voldoende 
gecommuniceerd vanuit de gemeente naar de burgers toe? 

 
 Door de burgemeester wordt benadrukt dat dit nu nog om een voorstudie gaat en er vermoedelijk 

slechts over 6 à 7 jaar zal uitgevoerd worden. Er is wel degelijk een standpunt ingenomen en wel 
deze dat er geen enkel tracé bovengronds bespreekbaar is. Enkel ondergronds op gelijkstroom kan 
akkoord gegaan worden. In het burgemeestersoverleg is er de afspraak dat er verder in groep zal 
gecommuniceerd worden.  

 
 Raadslid Geert Orbie merkt op dat er vanuit de Boerenbond eveneens een akkoord is om enkel 

ondergronds te werken. 
 
 Raadslid Piet Berton herneemt zijn bezorgdheid en stelt voor om een krachtig signaal te geven aan 

de bevolking. Nu is er een vrij algemene berichtgeving verschenen. In een dergelijk zwaar dossier 
mag er meer uitleg verstrekt worden. Het standpunt van de gemeente is niet duidelijk toegelicht. 
Het enige die in de pers verschenen is, zijn de reacties van de andere burgemeesters maar niet die 
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van Jabbeke. 
 
 De burgemeester verzekert dat er nu gecommuniceerd wordt in een heel vroeg stadium. De 

burgemeester betreurt het feit dat zijn collega-burgemeester reeds hun standpunt in de pers 
toegelicht hebben. Dit was niet de afspraak in het burgemeestersoverleg. 

 
 Raadslid Werner Coudyzer merkt op dat de gemeenten voor de helft aandeelhouder zijn van 

initiatiefnemer Elia en van daaruit dividenden ontvangen. Het raadslid is het niet eens met de 
uitspraak van de burgemeester dat het ontwerpen en lobbyen nog moet beginnen. Het raadslid is 
van mening dat het dossier al zeer ver in voorbereiding is. 

 
 De burgemeester benadrukt dat hij van dit project slechts een maand voordat dit besproken werd 

in de gemeenteraad voor het eerst kennis heeft genomen.  
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 
16 Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - personeel - 
geldtransporten/dagontvangsten 
 
Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt hier geen verdere uitleg gegeven. 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 3 juni 2019. De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland 
op maandag 2 september 2019. De vergadering wordt beëindigd om 21u20. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         C. Bourgois 
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