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Ontwerp notulen gemeenteraad 4 september 2017 
 
 
   Aanwezig: 
    Voorzitter:  VANDEN BUSSCHE Paul 
 Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, 

BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE Claudia, 
ACKE Joël, DEREEPER Franky, DEPRÉE 
Geert, POLLET Jan, LOYSON Siska, 
D'HOEDT Annie, CASTELEYN Frank, ORBIE 
Geert, DHAESE Annemieke, VERMAUT Han, 
DAENEKINDT Caroline, HENDRICKX 
Nadia, SABBE Cindy, LINGIER Marc, 
HALLEMEERSCH Peter-Jan 

Gemeentesecretaris: ACKE Gabriël 
 Verontschuldigd: VANHAVERBEKE Heidi, TALLOEN Jan, 

VERAMME Thomas,  
 
 
 
 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 
 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 17 juli 
2017. 
 
(Verderzetting van het debat omtrent de goedkeuring van het onderdeel van het verslag van de 
gemeenteraad van 12 juni 2017 omtrent het agendapunt 21 – toegevoegd agendapunt – raadslid Geert 
Orbie – bestemming Belgische legerloods in project Militair Domein – Parkweg) 
 
Door raadslid Geert Orbie werd een rechtzetting gevraagd met betrekking tot de weergave van zijn 
tussenkomst en het met de burgemeester gevoerde debat. 
 
De goedkeuring van dit onderdeel van het verslag van 12 juni 2017 (agendapunt 21) werd aangehouden 
en wordt opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
2 Bestuur - gemeenteraad - aanstelling opvolgend gemeenteraadslid 
 
Op 25 juli 2017 is gemeenteraadslid Jacques Monteyne overleden. 
 
Volgens artikel 16 van het gemeentedecreet dient het gemeenteraadslid dat overleden is, vervangen te 
worden door zijn opvolger die wordt aangewezen overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal 
Kiesdecreet van 8 juli 2011. 
 
De geloofsbrieven van het opvolgend gemeenteraadslid dienen te worden onderzocht en de 
eedaflegging dient te gebeuren in openbare vergadering in handen van de voorzitter van de 
gemeenteraad. 
 
Bijgevolg dient overgegaan te worden tot het aanstellen van het eerste opvolgend gemeenteraadslid.  
 
Op de lijst nr. 4 sp.a-Groen-plus was bij de verkiezing van 14 oktober 2012 mevr. Linda Benoot, de 
eerste opvolger.  
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Met schrijven van 24 augustus 2017 (U404167) laat mevr. Linda Benoot weten dat zij afziet van een 
mandaat als gemeenteraadslid. 
 
Dat blijkt dat dhr. Brecht Dewilde, 2e opvolger, en mevr. Christine Desplenter, 3e opvolger, niet meer 
voldoen aan de verkiesbaarheidsvereisten omdat zijn niet meer woonachtig zijn in Jabbeke. 
 
De gemeenteraad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van dhr. Peter-Jan Hallemeersch, 
vierde opvolger op de lijst nr. 4 sp.a-Groen-plus.  
 
Er wordt vastgesteld dat dhr. Peter-Jan Hallemeersch nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van 
verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. 
 
Vervolgens wordt dhr. Peter-Jan Hallemeersch uitgenodigd om, in openbare vergadering en in handen 
van de voorzitter van de gemeenteraad de eed af te leggen zoals bepaald in art. 7 §3 van het 
gemeentedecreet: 
 
,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’’. 
 
de voorzitter,        het raadslid. 
Paul Vanden Bussche       Peter-Jan Hallemeersch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Peter-Jan Hallemeersch zal in de ranglijst van de gemeenteraadsleden de 23e plaats innemen. 
 
 
3 Bestuur - gemeenteraad - de vertegenwoordigende mandaten in de gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden - herneming 
 
Op 4 september 2017 werd onder agendapunt nummer 2 door de gemeenteraad aanstelling gedaan 
van een opvolgend gemeenteraadslid naar aanleiding van het overlijden van gemeenteraadslid Jacques 
Monteyne. 
 
Aldus wordt voor volgende intergemeentelijke samenwerkingen en voor volgende 
gemeenteraadscommissie en -adviesraden een vervangende vertegenwoordiger aangesteld: 
 
Voor de vervanging van dhr. Jacques Monteyne: 
- als gemeentelijk vertegenwoordiger bij de Middenkustpolder 
- als plaatsvervangend vertegenwoordiger bij Vonk (vroegere WIVO) 
- als gemeentelijk vertegenwoordiger bij Inter-Regies 
- als lid van de Raad van Bestuur van IMWV 
- als vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie verkeer 
- als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie subsidies 
- als vertegenwoordiger in de Raad voor Lokale Economie. 
 
BESLUIT: 
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Artikel 1: 
De gemeenteraad gaat over tot de volgende vervangende aanstellingen:  
- als gemeentelijk vertegenwoordiger bij de Middenkustpolder: raadslid Nadia Hendrickx 
- als plaatsvervangend vertegenwoordiger bij Vonk (vroegere WIVO): raadslid Nadia Hendrickx 
- als gemeentelijk vertegenwoordiger bij Inter-Regies: raadslid Nadia Hendrickx 
- als lid van de Raad van Bestuur van IMWV: raadslid Nadia Hendrickx 
- als vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie verkeer: raadslid Nadia Hendrickx 
- als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie subsidies: raadslid Nadia 

Hendrickx 
- als vertegenwoordiger in de Raad voor Lokale Economie: raadslid Nadia Hendrickx 
 
Artikel 2: 
De respectievelijke intergemeentelijke samenwerkingen en vennootschappen worden aldus 
aangeschreven met verzoek om hieraan mee te werken. 
 
 
4 Noodplanning - bijzonder nood- en interventieplan - BNIP - overstromingen vanuit de 
zee 
 
In het kader van de noodplanning van de gemeente Jabbeke werd een Bijzonder Nood- en 
Interventieplan "Overstromingen vanuit de zee" opgesteld. 
 
Er wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd van het BNIP "Overstromingen vanuit de zee". 
 
Het voorgelegde BNIP sluit aan bij het Algemeen Nood- en Interventieplan van de gemeente Jabbeke, 
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 november 2013. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan het BNIP "Overstromingen vanuit de zee". 
 
 
(Raadslid Marc Lingier vervoegt de zitting) 
  
 
5 Centraal Kerkbestuur - gecoördineerd indienen van de jaarrekeningen 2016 
 
Overeenkomstig artikel 55 §2 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
de werking van de erkende erediensten zijn de rekeningen van de kerkfabrieken onderworpen aan het 
advies van de gemeenteraad. Dit advies moet worden uitgebracht binnen een termijn van vijftig dagen 
die ingaat de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid. 
 
De rekeningen 2016 van de respectievelijke kerkfabrieken vertonen de volgende resultaten: 
 
1. Kerkfabriek Sint Blasius Jabbeke. 
Er waren gedurende het eigen financieel boekjaar exploitatieontvangsten ten bedrage van 39.598,05 
euro en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 148.318,06 euro. 
Het exploitatieresultaat van het eigen financieel boekjaar vertoont een tekort van 108.720,01 euro. 
Het exploitatieresultaat van de vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 121.203,99 
euro. 
Er werd een gewone exploitatietoelage vanwege de gemeente ontvangen ten bedrage van 79.289,17 
euro. 
Het algemene exploitatieresultaat vertoont een overschot van 91.773,15 euro. 
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Er waren gedurende het financieel boekjaar investeringsontvangsten en –uitgaven ten bedrage van 
467,48 euro. 
 
2.Kerkfabriek Sint Eligius Snellegem. 
Er waren gedurende het eigen financieel boekjaar exploitatieontvangsten ten bedrage van 2.225,72 
euro en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 63.857,35 euro. 
Het exploitatieresultaat eigen financieel boekjaar vertoont een tekort van 61.631,63 euro. 
Het exploitatieresultaat vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 37.214,64 euro. 
Er werd een gewone exploitatietoelage vanwege de gemeente ontvangen ten bedrage van 71.002,47 
euro. 
Het algemeen exploitatieresultaat vertoont een overschot van 46.585,48 euro. 
Er waren gedurende het financieel boekjaar investeringsontvangsten ten bedrage van 127.077,76 euro 
en investeringsuitgaven ten bedrage van 127.077,76 euro. 
Het investeringsresultaat sluit af op 0 euro. 
 
3. Kerkfabriek Sint Jan de Doper Stalhille. 
Er waren gedurende het eigen financieel boekjaar exploitatieontvangsten ten bedrage van 10.769,84 
euro en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 35.717,32 euro. 
Het exploitatieresultaat eigen financieel boekjaar vertoont een tekort van 24.947,48 euro. 
Het exploitatieresultaat vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 31.119,90 euro. 
Er werd een gewone exploitatietoelage vanwege de gemeente ontvangen ten bedrage van 24.492,01 
euro. 
Het algemeen exploitatieresultaat vertoont een overschot van 30.664,43 euro. 
Er waren gedurende het financieel boekjaar investeringsontvangsten ten bedrage van 21.570,66 euro 
en investeringsuitgaven ten bedrage van 31.745,50 euro. 
Het investeringsresultaat sluit af op -10.174,84 euro. 
 
4. Kerkfabriek Sint Vedastus Zerkegem. 
Er waren gedurende het eigen financieel boekjaar exploitatieontvangsten ten bedrage van 8.662,14 
euro en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 81.635,97 euro. 
Het exploitatieresultaat eigen financieel boekjaar vertoont een tekort van 72.973,83 euro. 
Het exploitatieresultaat vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 28.613,28 euro. 
Er werd een gewone exploitatietoelage vanwege de gemeente ontvangen ten bedrage van 67.315,06 
euro. 
Het algemeen exploitatieresultaat vertoont een overschot van 22.954,51 euro. 
Er waren gedurende het financieel boekjaar investeringsontvangsten ten bedrage van 21.290,12 euro 
en investeringsuitgaven ten bedrage van 131.950,66 euro. 
Het investeringsresultaat vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 414.773,54 euro. 
Het investeringsresultaat sluit af op 304.113,00 euro. 
 
5. Kerkfabriek H.Mauritius Varsenare. 
Er waren gedurende het eigen financieel boekjaar exploitatieontvangsten ten bedrage van 71.531,25 
euro en exploitatie-uitgaven ten bedrage van 72.895,50 euro. 
Het exploitatieresultaat eigen financieel boekjaar vertoont een tekort van 1.364,25 euro. 
Er waren overboekingen voor een bedrag van 45.540,47 euro. 
Het exploitatieresultaat vorige financiële boekjaren vertoont een overschot van 65.270,56 euro. 
Het algemeen exploitatieresultaat vertoont een overschot van 18.365,84 euro. 
Er waren gedurende het financieel boekjaar investeringsontvangsten ten bedrage van 355.615,79 euro 
en investeringsuitgaven ten bedrage van 401.156,26 euro. Er waren overboekingen voor een bedrag 
van 45.540,47 euro. 
Het investeringsresultaat sluit af op 0 euro. 
 
BESLUIT: 
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Artikel 1:  
Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening van het jaar 2016 van de kerkfabriek Sint Blasius te 
Jabbeke, de kerkfabriek Sint Eligius te Snellegem, de kerkfabriek Sint Jan de Doper te Stalhille, de 
kerkfabriek Sint Vedastus te Zerkegem en de kerkfabriek H. Mauritius te Varsenare. 
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt samen met de bij de verschillende rekeningen horende bewijsstukken aan de 
provinciegouverneur overgemaakt. 
 
 
6 Vrije tijd - bibliotheek - aanpassing dienstreglement ten behoeve van de invoering van 
E-readers 
 
Het beheersorgaan van de openbare bibliotheek adviseert om het dienstreglement aan te passen inzake 
de inning van openstaande bibliotheekbedragen en inzake de uitleenvoorwaarden voor e-readers. 
 
Concreet wordt voorgesteld : 
- om bibliotheekleden vanaf 16 jaar de mogelijkheid te geven een e-reader uit te lenen 
- om de uitleentermijn van een e-reader vast te leggen op drie weken en die termijn niet-verlengbaar 

te maken 
- om op elke e-reader maximaal drie e-boeken uit de bibliotheekcollectie te plaatsen 
- om een e-reader en e-boek dat uitgeleend is reserveerbaar te maken aan 1,00 Euro 
- om het kopiëren, verwijderen of toevoegen van e-boeken op de e-reader van de bibliotheek strikt 

te verbieden 
- om het uitlenen van de e-reader van de bibliotheek aan derden strikt te verbieden 
- om de lener een e-reader in beschermhoes eventueel vergezeld van een oplaadkabel in goede staat 

aan te bieden aan de lener en er bij de lener op aan te dringen om alle materialen met goede zorg 
te behandelen en in dezelfde staat en samen terug te brengen 

- om bij verlies of beschadiging van e-reader, beschermhoes, kabel of e-boek het volledige 
aankoopbedrag te laten terug betalen door de lener  

- om de e-reader met alle toebehoren te laten uitlenen en terugbrengen tijdens de bemande 
openingsuren van de bibliotheek door middel van persoonlijke overhandiging van en aan een 
personeelslid van de bibliotheek - bemande openingsuren zijn : bibliotheek Jabbeke : ma, di, do, vrij 
15-19u; woe 14-19u en zat 9-12u. Bibliotheek Varsenare : di 16-19u woe en vrij 14-18u en zat 9-
12u 

- om het boetebedrag bij laattijdig terugbrengen te bepalen op vijf Euro per week per e-reader 
(inclusief alle toebehoren) 

 
In de praktijk gebeurt de inning van openstaande bibliotheekbedragen steeds door de bibliotheek zelf 
d.m.v. overschrijving op de zichtrekening. De financiële dienst is hierbij niet nodig. 
 
Er wordt aan alle bibliotheekleden vanaf 16 jaar de mogelijkheid geboden om 1 e-reader te gebruiken 
met daarop 3 e-boeken. De uitleentermijn is dezelfde als de andere materialen wat de uitlening 
verduidelijkt voor de lener. Anders dan de andere materialen kan een e-reader niet verlengd worden. 
De niet-verlengbaarheid zal ervoor zorgen dat meer leners de kans krijgen om dit nieuwe materiaal te 
ontdekken. Het boetebedrag is bepaald op 5 Euro om te wijzen op het waardevolle materiaal en de 
goede zorg ervoor te stimuleren. 
 
Dit uitleenreglement voor e-readers zal als pdf beschikbaar worden gemaakt op elke e-reader en zal 
voorafgaand aan de eerste uitleen voor ontvangst worden ondertekend door elke lener. 
 
BESLUIT: 
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Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de aanpassing van het dienstreglement inzake de inning 
van openstaande bibliotheekbedragen en inzake de uitleenvoorwaarden voor e-readers. 
 
 
7 Planologie - gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oudenburg - openbaar onderzoek - 
adviesvraag 
 
De gemeenteraad neemt kennis van dit ontwerp van structuurplan voor stad Oudenburg. Dit 
structuurplan is conform de ruimtelijke doelstelling die de gemeente Jabbeke nastreeft in het kader van 
het ruimtelijk beleid. 
 
Dit structuurplan werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Oudenburg in zitting van 22 
juni 2017. Het openbaar onderzoek loopt van 24 juli 2017 tot en met 23 oktober 2017. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad beslist om geen opmerkingen te formuleren. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Nadia Hendrickx verwijst naar haar vraag in een vorige zitting in verband met de 

Octopuspalen langs de Westernieuwweg te Varsenare. De lichten van deze palen werken niet.  
 
 De burgemeester belooft om dit zo vlug mogelijk op te lossen. 
 
- Raadslid Marc Lingier maakt een opmerking over de communicatie bij het doven van de openbare 

verlichting. Vanuit de bevolking worden hierover heel wat vragen gesteld aan Infrax. Infrax vraagt 
om een betere communicatie rond het doven van de openbare verlichting te voeren. 

 
 Schepen Claudia Coudeville licht toe dat dit in het schepencollege besproken werd en dat hiervoor 

een initiatief zal genomen worden. 
 
- Raadslid Geert Orbie verwijst naar de gevoerde discussie omtrent het project in de Stationsstraat, 

waarvoor er nu een initiatief genomen werd door het schepencollege. Het raadslid laat zijn 
waardering dat hierover ook passend gecommuniceerd werd naar de gemeenteraadsleden. 

 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 17 juli 2017. De volgende gemeenteraadszitting wordt gepland 
op maandag 2 oktober 2017. De vergadering wordt beëindigd om 20u25. 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter, 
G. Acke.         P. Vanden Bussche  
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