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• Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 24 april 2023

Gemeenteraad 15 mei 2023

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20230424.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20230424GR.pdf (ontwerp notulen)GE

ME
EN
TE
RA
AD

4 april 2023

estanden/6759Gbestanden/G



Gemeenteraad 15 mei 2023

2. Intergemeentelijke samenwerking - WVI - algemene 
vergadering - 7 juni 2023 - agenda

• Algemene vergadering WVI – woensdag 7 juni 2023

• Agenda:

l. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd.14-12-2022

2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag 2022)

3. Verslag van de commissaris

4. Jaarrekeningen2022

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

6. Akteneming bestuurder met raadgevende stem

7. Mededelingen

• Gemeentelijk vertegenwoordiger: IlseVandenbroucke

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Werner Coudyzer
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Gemeenteraad 15 mei 2023

3. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West - algemene 
vergadering - 26 juni 2023 - agenda

• Algemene vergadering Fluvius West – maandag 26 juni 2023

• Agenda:

1. Kennisneming verslagen van Fluvius West van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling,
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius
West met betrekking tot het boekjaar 2022.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6. Statutaire benoemingen.

7. Benoeming van een commissaris.

8. Statutaire mededelingen.

• Gemeentelijk vertegenwoordiger: Joël Acke

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris BourgoisGE
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Gemeenteraad 15 mei 2023

4. Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO - algemene 
vergadering - 19 juni 2023 - agenda

• Algemene vergadering IMEWO – maandag 19 juni 2023

• Agenda:

1. Kennisneming verslagen van lmewo van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van lmewo afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, 

boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van lmewo met 

betrekking tot het boekjaar 2022.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6. Statutaire benoemingen.

7. Statutaire mededelingen.

• Gemeentelijk vertegenwoordiger:  Joël Acke

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger:  Chris BourgoisGE
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Gemeenteraad 15 mei 2023

5. Intergemeentelijke samenwerking -TMVS - algemene 
vergadering - 20 juni 2023 - agenda

• Algemene vergadering TMVS – dinsdag 20 juni 2023

• Agenda:

1. Wijziging van vermogen

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022

4. Verslag van de commissaris

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Actualisering presentievergoeding 

8. Statutaire benoemingen

Varia

• Gemeentelijk vertegenwoordiger:  Nadia Hendrickx

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger:  Olivier FourierGE
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Gemeenteraad 15 mei 2023

6. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging (OV) - algemene vergadering - 7 juni 2023 - agenda

• Algemene vergadering Fluvius – woensdag 7 juni 2023

• Agenda:

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2022.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.

4. Benoeming van een Commissaris.

5. Statutaire benoemingen.

6. Statutaire mededelingen.

• Gemeentelijk vertegenwoordiger: CarineVandermeersch

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Chris Bourgois
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Gemeenteraad 15 mei 2023

7. Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - algemene 
vergadering - 28 juni 2023 - agenda

• Algemene vergadering IVBO – woensdag 28 juni 2023

• Agenda:

1. Samenstelling van het bureau

2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering - goedkeuring

3. Verslag van de commissaris-revisor - kennisname

4. Goedkeuren jaarrekening 2022, werkingsbijdragen deelnemers en voorstel van resultaatverwerking volgens de artikelen 52 en 52bis 

van de statuten

5. Kwijting aan bestuurders

6. Kwijting aan de commissaris-revisor

7. Benoemen van een bestuurder vennoot C

• Gemeentelijk vertegenwoordiger:  Claudia Coudeville

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger:  Joël AckeGE
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Gemeenteraad 15 mei 2023

8. Intergemeentelijke samenwerking - Farys - algemene 
vergadering - 16 juni 2023 - agenda

• Algemene vergadering Farys – vrijdag 16 juni 2023

• Agenda:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022

4. Verslagen van de commissaris

5. a. Goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022

b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Actualisering presentievergoeding

8. Statutaire benoemingen

Varia

• Gemeentelijk vertegenwoordiger:  Ilse Vandenbroucke

• Plaatsvervangend vertegenwoordiger:  Chris BourgoisGE
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Gemeenteraad 15 mei 2023

9. Gemeentelijke reglementen – groepsopvang ’t Harlekijntje –
huishoudelijk reglement - ontwerp

• Vraag voor goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor groepsopvang ‘t Harlekijntje

• Invoering huishoudelijk reglement vanaf 1 januari 2024

• Belangrijkste wijzigingen:
• Ouders betalen een waarborg bij reservatie van hun opvangplaats - bij reservatie wordt een opvangplan

ondertekend
• Aantal gerechtvaardigde afwezigheden wordt beperkt tot 30 dagen voor voltijds opvangplan - 30 dagen omdat

groepsopvang ‘t Harlekijntje geen collectieve sluitingsperiode heeft
• Verlenging opzegperiode van één naar twee maanden
• Ouders betalen een bijdrage voor afvalverwerking (0,50 euro/opvangdag)
• Toevoeging co-ouderschap en GPDR wetgeving
• Inwoners Groot-Jabbeke hebben voorrang
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Gemeenteraad 15 mei 2023

10. Gemeentelijke reglementen - Zwanenprijs 11 juli -
wedstrijdreglement – ontwerp

• Vraag voor goedkeuring van het wedstrijdreglement voor de ‘Zwanenprijs’

• Naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag op 11 juli, wil het gemeentebestuur een bedrijf of handelszaak, gevestigd in

Jabbeke, met de origineelste Nederlandstalige naam bekronen

• Wie zijn horecazaak, winkel, bedrijf, organisatie, instelling, bedrijventerrein,… heeft opgericht met een originele

Nederlandstalige naam, komt in aanmerking voor de prijs

• De naam moet verwijzen naar de aard van de activiteit of de geschiedenis van de zaak of haar omgeving

• De cultuurraad vormt de jury - op basis van de voorwaarden en criteria wordt één hoofdwinnaar gekozen

• De prijs is een origineel uithangbord dat een ereplaats in het bedrijf kan krijgen en een kist met twee bieren uit Jabbeke

met een bijpassend, origineel glas

GE
ME
EN
TE
RA
ADprijs’

het gemeenteb

ekronen

e, instellin

voor de prijs

van de activit

basis van d

uithangbor

rigineel glas



Gemeenteraad 15 mei 2023

11. Gemeentelijke reglementen - evenementen - dag van de buren -
wedstrijdreglement – ontwerp

• Vraag voor goedkeuring van het wedstrijdreglement voor de ‘dag van de buren’ (26/05/2023)

• Het gemeentebestuur wil buurtbewoners samenbrengen tijdens de ‘Dag van de Buren’ aan de hand van een fotowedstrijd

• Doel: banden met buren versterken, samenhorigheidsgevoel in wijken/straten creëren, solidariteit tussen buren

stimuleren en samen iets doen aan eenzaamheid en uitsluiting

• De burgemeester, bevoegde schepen en verantwoordelijk ambtenaar vormen de jury - op basis van de voorwaarden en

criteria wordt één hoofdwinnaar gekozen

• De prijs is een gratis ijsje voor de buurt
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Gemeenteraad 15 mei 2023

12. Leefmilieu - bosgroep Houtland - toetreding - natuurbeheerplan

• 17/06/2004 – oprichting Bosgroep Houtland vzw door Provincie West-Vlaanderen en aantal gemeentebesturen,

boseigenaars

• Doel vzw: duurzaam bosbeheer + verenigen van eigenaars en beheerders om hun bos op een duurzame manier te

beheren gezonde bossen met hoge natuurwaarden, waardevol hout en veel ontspanningsmogelijkheden

• Gemeenten Beernem, Brugge, Oostkamp,Torhout, Oostende, Knokke, Ruiselede en Zedelgem zijn reeds lid

• Gemeente Jabbeke beschikt over een aantal bossen in eigen beheer en wenst voor het duurzaam beheer en het

coördineren van de beheerdoelstellingen- en maatregelen beroep te doen op de Bosgroep Houtland vzw voorstel om

toe te treden tot Bosgroep Houtland vzw

• Aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger
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Gemeenteraad 15 mei 2023

13. Patrimonium – omgeving - zorgsite Licht en Liefde –
ontsluitingsweg - zaak der wegen

• GR 14/12/2020 - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met OCMW Jabbeke, Blindenzorg Licht en Liefde en Liefde-
Heem VZW – gemeente staat in voor de aanleg en uitrusting van de toegangsweg op Lot B

• 17/09/2021 – akte – kosteloze overdracht Lot B aan openbaar domein – verbintenis gemeente om een toegangsweg 
(ontsluiting zorgsite) aan te leggen met gescheiden rioleringssysteem, nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen

• SC 30/01/2023 – goedkeuring ontwerpplan aanleg wegenis 

• 10/02/2023 – indiening omgevingsvergunningsdossier bij provincie West-Vlaanderen 

• 04/05/2023 – indiening gewijzigde projectinhoud:

• wandelpad thv groenzone dwarst het voetbalveldje (grasplein) niet meer

• inrichting zal gebeuren met de nodige voorzieningen voor slechtzienden

• toevoeging bijkomende doorsnedes als verantwoording voor het vermoeden van hoogteverschillen

• Vraag voor goedkeuring aan het dossier van de wegen voor het aanleggen van de ontsluitingsweg voor de zorgsite Licht 
& Liefde
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Gemeenteraad 15 mei 2023

14. (Geheime zitting) Personeel - bevorderingsprocedure algemeen 
directeur - vaststelling eindverslag proces-verbaal  - aanstelling 
kandidaat

• Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere toelichting verschaft
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Gemeenteraad 15 mei 2023

15. Personeel - algemeen directeur - eedaflegging

• Indien de aanstelling als algemeen directeur wordt goedgekeurd, wordt (…) in openbare zitting uitgenodigd
in de raadszaal om in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de volgende eed af te leggen: "Ik zweer
de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen".
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Gemeenteraad 15 mei 2023

16. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc -
transparantie rond aanbestedingen - Jabbeke

Vragen:

• Deelt u de mening van de Vlaams belang fractie dat het openbaar en transparant maken van aanbestedingen van grote
toegevoegde waarde is?

• Deelt u de mening van de Vlaams Belang fractie dat we moeten toewerken naar een centraal transparant en openbaar inkoop
register?

• Wat zijn op dit moment de ambities van u en het college als het gaat om transparant aanbesteden?

• Wat publiceren we nu en welk niveau van rapporteren acht u en het college ideaal?

• Wat zou ervoor nodig zijn om een open inkoopregister te realiseren voor Jabbeke (nodige middelen, capaciteit, een tijdlijn)?

• Op welke manier kan u en het college leren van andere steden en gemeenten als het gaat om transparant aanbesteden?

GE
ME
EN
TE
RA
AD

eke

enbaar n

moeten toewer

ege als het g

orteren acht u

koopregister t

lere van ande



Gemeenteraad 15 mei 2023

17. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - het 
Duurzaam Energie Actieplan – stand van zaken -Jabbeke

Vragen:

• Welke doelstellingen en concrete acties werden al verwezenlijkt sinds mijn vraagstelling van 13 juni 2022 tot heden?

• Welke doelstellingen en concrete acties voor 2023 zijn al in uitvoering of zullen nog worden uitgevoerd?

• Zullen de doelstellingen en acties die werden vooropgesteld voor deze legislatuur worden gehaald?

• Welke definitie geeft de schepen aan het verduurzamen van gemeentelijke schoolgebouwen?

• Welke tijdlijn voor het verduurzamen van gemeentelijke schoolgebouwen is momenteel leidend voor het college?

• Hoe haalbaar is het om in 2030 gemeentelijke schoolgebouwen en overige gebouwen te verduurzamen?
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Gemeenteraad 15 mei 2023

18. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - inzet van 
mobiele bewakingscamera’s - Jabbeke

Vragen:

• Werd al gebruik gemaakt van de opstelling van een mobiele camera op het grondgebied van de gemeente? Graag een overzicht
van locatie met datering van opstelling en tijdsduur.

• Zo ja, wat is uw eerste analyse wat betreft de doeltreffendheid van dit systeem? Hoeveel boetes zijn er via dit systeem
uitgeschreven?
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Gemeenteraad 15 mei 2023

19. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc -
ambtenaren dienst bevolking - behandeling aangiftes van 
levenloos geboren kinderen - Jabbeke

Vragen:

• Op welke manier heeft dit bestuur in zijn beleid aandacht voor een menswaardige omkadering voor ouders die een kindje verloren
zijn én voor ambtenaren die hiermee in aanraking komen?

• Krijgen de ambtenaren van de burgerlijke stand van onze gemeente een specifieke opleiding om te leren omgaan met de
specificiteit en gevoeligheden die kunnen ontstaan in de administratieve interactie met ouders van levenloos geboren kinderen?

• Zo ja, waaruit bestaat deze opleiding?

• Zo niet, stelt de Vlaams Belang Fractie aan de burgemeester voor of het niet aangewezen zou zijn om hierin in de nabije toekomst
zijn medewerkers opleidingen aan te bieden, bijvoorbeeld bij Burgerzaken Vlaanderen waar ze terecht kunnen. Deze organisatie
biedt o.a. specifieke opleidingen aan waarbinnen deze problematiek aan bod komt; met name ‘Basisopleiding Burgerlijke Stand’ en
‘Focus op overlijdens’
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Gemeenteraad 15 mei 2023

20. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - aanpak -
klein zwerfafval door sigarettenpeuken - Jabbeke

Vragen:

• Is het college en in het bijzonder de bevoegde schepen voor milieu het met de Vlaams Belang Fractie eens dat sigarettenpeuken
ergernis wekken en grote gevolgen hebben op onze leefomgeving?

• Welke concrete maatregelen neemt het college en in het bijzonder de bevoegde schepen voor Milieu momenteel om dit fijn
zwerfafval door sigarettenpeuken aan te pakken in de gemeente?

• Wordt momenteel onderzocht op welke wijze de gemeente de aanpak kan verbeteren, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijke
preventieve maatregelen.

• Zal er alsnog op mijn eerdere vraag worden ingegaan om asbakken te plaatsen aan bushaltes?
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Gemeenteraad 15 mei 2023

21. Toegevoegd agendapunt – raadslid Peter-Jan Hallemeersch -
interne zaken – huishoudelijk reglement gemeenteraad –
petitierecht – aanpassing voorwaarde benodigde 
handtekeningen

Vraag voor verlaging van het aantal vereiste handtekeningen van 100 naar 50 handtekeningen om het petitierecht te doen gelden.
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Gemeenteraad 15 mei 2023

22. Toegevoegd agendapunt - raadslid Nadia Hendrickx - tekort aan 
jeugdkamplocaties

Vragen:

• Zijn er in Jabbeke voor de komende zomer dergelijke tijdelijke jeugdkamplocaties ter beschikking?

• Waren er vorige zomer (2022) dergelijke tijdelijke jeugdkamplocaties ter beschikking?

• Kreeg de gemeente aanvragen voor de inrichting van een tijdelijke kamplocatie waarop het antwoord negatief was?

• Plant het schepencollege acties om het aanbod voor jeugdbewegingen verder te vergroten?
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OCMW-RAAD
15 mei 2023

Deze presentatie op https://www.jabbeke.be/bestanden/gemeenteraad.pdf
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OCMW-raad 15 mei 2023

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

• Goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad van 24 april 2023

http://www.jabbeke.be/bestanden/6759_gr20230424.mp3 (verslag)
https://www.jabbeke.be/bestanden/12121_20230424OCMW.pdf (ontwerp notulen)GE
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OCMW-raad 15 mei 2023

2. Reglementen – dienst voor onthaalouders – huishoudelijk 
reglement – ontwerp

• Vraag voor goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de dienst voor onthaalouders

• Invoering huishoudelijk reglement vanaf 1 september 2023

• Belangrijkste wijzigingen:
• Ouders betalen een waarborg bij reservatie van hun opvangplaats - bij reservatie wordt een opvangplan

ondertekend
• Aantal gerechtvaardigde afwezigheden wordt beperkt tot 20 dagen voor een voltijds opvangplan
• Verlenging opzegperiode van één naar twee maanden
• Ouders betalen een bijdrage voor afvalverwerking (0,50 euro/opvangdag).
• Toevoeging co-ouderschap en GPDR wetgeving
• Inwoners Groot-Jabbeke hebben voorrang
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OCMW-raad 15 mei 2023

3. Toegevoegd agendapunt - raadslid Reinhart Madoc - vroegtijdig 
detecteren van gezinnen en kinderen in armoede -
gegevensdeling tussen agentschap Opgroeien en lokale besturen

Vragen:

• Werd het OCMW Jabbeke ingelicht over de wijziging van dit decreet en dus over de mogelijkheid om zo'n overeenkomst te
sluiten?

• Heeft het OCMW Jabbeke zich al aangemeld om een overeenkomst te sluiten?

• Overweegt het OCMW Jabbeke zich alsnog in 2023 een overeenkomst te sluiten?
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De volgende gemeente- en OCMW-raad is gepland voor 
maandag 26 juni 2023 om 20 uur
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