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Ontwerp notulen gemeenteraad 4 december 2017 

Aanwezig: 
 Voorzitter:  VANDEN BUSSCHE Paul 

Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, 
VANHAVERBEKE Heidi, 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, 
TALLOEN Jan, VERAMME Thomas, LINGIER Marc; 
HALLEMEERSCH Peter-Jan 

Gemeentesecretaris: ACKE Gabriël 
Aanwezig ter zitting: STORME Paul, voorzitter OCMW 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 

De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 6 november 
2017. 

2 Intergemeentelijke samenwerking - IMWV - algemene vergadering - 20 december 2017 
- agenda

De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 

Gelet op het feit dat de stad/gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
‘Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening’, afgekort tot IMWV; 

Gelet op het feit dat de stad/gemeente per aangetekend schrijven van 27 oktober 2017 wordt 
opgeroepen deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering van IMWV op 20 december 2017; 

Gelet dat deze Bijzondere Algemene Vergadering bijeenkomt met als agenda : 
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2018
2. Benoemingen
3. Mededelingen
4. Varia

Gelet op het artikel 44, 1e alinea van het decreet van 06 juli 2001 houdende de ‘Intergemeentelijke 
Samenwerking’, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordiger voor een 
Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te 
wijzen uit de leden van de gemeenteraad ; 

Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet 
van 06 juli 2001 waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen 
van de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld worden door de 
gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald 
te worden voor elke Algemene Vergadering ; 
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Gelet op het gemeentedecreet ; 
 
Gelet op de statuten van IMWV; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de Bijzondere 
Algemene Vergadering IMWV van 20 december 2017 en de daarbij behorende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de agendapunten :  
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2018 
2. Benoemingen 
3. Mededelingen 
4. Varia 
 
Artikel 2: 
De afgevaardigde van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, raadslid Nadia 
Hendrickx, te bevestigen en deze op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in artikel 1 
Of  
Raadslid Georges Lievens, als afgevaardigde aan te duiden en deze op te dragen zijn stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan IMWV p/a 
TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent of per elektronische post op bijzon-
derealgemenevergadering.20122017.IMWV@farys.be. 
 
 
3 Intergemeentelijke samenwerking - Infrax - uittreding uit Inter-Regies 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van cvba Inter-Regies met één aandeel ter waarde van 
24,79 euro ; 
 
Gelet op het feit dat, sedert de oprichting van Infrax in 2006 de bijdrage van Inter-Regies vanuit oogpunt 
van de Vlaamse deelnemers beperkt werd aangezien de operationele activiteiten intern binnen Infrax 
werden georganiseerd en er daardoor minder beroep moest gedaan worden op Inter-Regies.  
 
Gelet op het feit dat in 2014 de VREG onze bevoegde regulator werd, waardoor overleg met Brussel 
en Wallonië binnen Inter-Regies niet langer een directe noodzaak vormde. 
 
Gelet op het feit dat Infrax cvba en Eandis System Operator cvba momenteel de nodige 
voorbereidingen treffen om in de toekomst als één gefuseerde vennootschap verder op te treden voor 
hun Opdrachthoudende Verenigingen. De formalisering en realisatie van de fusie tussen beide 
werkmaatschappijen is, onder voorbehoud van het verkrijgen van een gunstige beoordeling door de 
Belgische Mededingingsautoriteiten, gepland in de loop van juni 2018. De versmelting van beide 
bedrijven betekent een hertekening van de huidige structuren met effect op het deelnemerschap en de 
vertegenwoordiging binnen koepelorganisaties. In dit kader en aansluitend bij de Visienota van de 
Vlaamse Regering, in combinatie met de verdere regionalisering van het energielandschap, is deelname 

GEMEENTERAAD



Ontwerp notulen gemeenteraad 4 december 2017 – pagina 3 
 

aan structurele nationale overlegplatformen zoals Inter-Regies en Intermixt niet langer noodzakelijk.  
 
Gelet op de brief d.d. 6 november 2017 vanwege Infrax West waarin de gemeente formeel gevraagd 
wordt om de uittredingsprocedure uit Inter-Regies op te starten. 
 
Gelet op de eerder beperkte impact van een uittreding uit Inter-Regies voor de gemeente ; 
 
Overwegende dat de gemeente machtiging kan verlenen aan het college van burgemeester en 
schepenen om de nodige beslissingen te nemen tot uitvoering van de onderhavige principebeslissing; 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeente beslist principieel om uit te treden uit cvba Inter-Regies en om de uittredingsprocedure 
die daartoe moet leiden, op te starten na 1 januari 2018. 
 
Artikel 2: 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de nodige beslissingen te nemen 
tot uitvoering van de onderhavige principebeslissing, zoals onder meer de aanstelling van een expert in 
het kader van de uittredingsprocedure en het verlenen van mandaat aan Infrax om namens de gemeente 
de beslissing tot uittreding aan Inter-Regies te betekenen. 
 
Artikel 3: 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het secretariaat van Infrax West, 
Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 
 
 
4 Centraal Kerkbestuur - gecoördineerd indienen van de budgetten 2018 
 
Met toepassing van artikel 42 §1, Gemeentedecreet, beschikt de gemeenteraad over de volheid van 
bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden van gemeentelijk belang. 
 
Met een brief van 14 oktober 2017 heeft het Centraal Kerkbestuur Jabbeke de budgetten 2018 van de 
vijf kerkfabrieken van de gemeente Jabbeke bij het gemeentebestuur ingediend. 
 
Deze budgetten werd voorafgaandelijk ter advies voorgelegd aan de Bisschop van Brugge.  
 
Voor de kerkfabriek Sint-Blasius te Jabbeke bedragen de geraamde exploitatieontvangsten 41.405,00 
euro voor het jaar 2018 en de geraamde exploitatie-uitgaven 187.251,00 euro. De geraamde 
investeringsontvangsten en -uitgaven worden geraamd op 0 euro. 
 
Voor de kerkfabriek Sint-Eligius te Snellegem bedragen de geraamde exploitatieontvangsten 2.325,00 
euro voor het jaar 2018 en de geraamde exploitatie-uitgaven 87.597,03 euro. De geraamde 
investeringsontvangsten en -uitgaven worden geraamd op 0 euro. 
 
Voor de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper te Stalhille bedragen de geraamde exploitatieontvangsten 
11.615,00 euro voor het jaar 2018 en de geraamde exploitatie-uitgaven 50.168,00 euro. De geraamde 
investeringsontvangsten bedragen 200.000,00 euro, de geraamde investeringsuitgaven eveneens 
200.000,00 euro. Er is een (doorgeef)lening van 25.000,00 euro voorzien. 
 
Voor de kerkfabriek Sint-Mauritius te Varsenare bedragen de geraamde exploitatieontvangsten 
84.285,00 euro voor 2018, de geraamde exploitatie-uitgaven 70.445,00 euro. De geraamde 
investeringsontvangsten bedraagt 200.000,00 euro en er is een geraamde investeringsuitgaven voorzien 
van eveneens 200.000,00 euro. 
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Voor de kerkfabriek Sint-Vedastus te Zerkegem worden de exploitatieontvangsten voor 2018 geraamd 
op 11.250,00 euro en de exploitatie-uitgaven op 93.465,40 euro. De investeringsontvangsten wordt 
geraamd op 0 euro en de investeringsuitgaven op 642.000,00 euro. 
 
Overeenkomstig artikel 48, Decreet 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, neemt de gemeenteraad akte van de budgetten als de gemeentelijke bijdrage 
in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan. 
De akteneming gebeurt binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van 
het budget bij de gemeenteoverheid. 
 
De gemeentelijke toelagen voor 2017 zijn voor de kerkfabriek Sint-Blasius: 108.381,31 euro (voorzien 
in meerjarenplan 2014/2019: 185.040,65 euro) ; voor de kerkfabriek Sint-Eligius: 64.644,91 euro 
(voorzien in meerjarenplan 2014/2019: 85.272,03 euro) ; voor de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper: 
20.700,48 euro (voorzien in meerjarenplan 2014/2019: 40.816,42 euro) ; voor de kerkfabriek Sint 
Mauritius: 0 euro en voor de kerkfabriek Sint-Vedastus: 73.734,23 euro (voorzien in meerjarenplan 
2014/2019: 76.705,60 euro). 
 
Op voorstel van het schepencollege. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint Blasius te Jabbeke, de 
kerkfabriek Sint Eligius te Snellegem, de kerkfabriek Sint Jan de Doper te Stalhille, de kerkfabriek Sint 
Mauritius te Varsenare en de kerkfabriek Sint Vedastus te Zerkegem. 
 
 
5 Centraal Kerkbestuur -  kerkfabriek Sint Mauritius Varsenare - budgetwijziging 2017 
 
Overeenkomstig artikel 50 van het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten, maakt het Centraal Kerkbestuur Jabbeke, met schrijven van 14 
oktober 2017, de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Mauritius, die ressorteert onder het 
Centraal Kerkbestuur Jabbeke, gecoördineerd over aan het gemeentebestuur van Jabbeke en aan de 
provinciegouverneur van West-Vlaanderen. 
 
Deze budgetwijziging werd voorafgaandelijk ter advies voorgelegd aan de Bisschop van Brugge.  
 
De budgetwijziging van kerkfabriek St.-Mauritius Varsenare betreft een interne wijziging, waarbij de 
exploitatie-ontvangsten vermeerderen met 7.720,00 euro (huur nieuwbouwhuizen) en de exploitatie-
uitgaven vermeerderen met 5.300,00 euro (te weinig gebudgetteerd voor: verbruiksgoederen 
eredienst, bezoldigingen en sociale lasten en voor privaat patrimonium, voornamelijk de 
nutsvoorzieningen voor de nieuwbouwhuizen en het onderhoud). Er wordt ook 15.870,00 euro 
overgeboekt naar investeringen. De investeringsontvangsten worden vermeerderd met 607.000,00 
euro (verkoop privaat patrimonium: 6.000,00 euro en vervallen beleggingen: 601.000 euro). De 
investeringsuitgaven worden eveneens vermeerderd met 607.000,00 euro (herstellingen kerk 
(brandglasraam uit het koor): 15.000,00 euro, vernieuwing stookinstallatie pastorie: 7.000,00 euro en 
aankoop 2 nieuwbouwhuizen: 602.000,00 euro. De investeringsbeleggingen werden verminderd met 
18.100,00 euro). 
 
BESLUIT: 
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Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigingen 2017 van de kerkfabriek Sint Mauritius te 
Varsenare. 
 
 
6 Bevolking-Burgerlijke Stand - vaststelling reglement inwendig bestuur voor het 
onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen op het grondgebied 
 
Op basis van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen), artikel 42, §3, stelt de 
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in verband 
met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen 
en retributies en op het inwendig bestuur van de gemeente. 
 
Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 (en latere wijzigingen) betreffende 
de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, stelt de gemeenteraad bij verordening de nadere 
regels vast hoe het onderzoek naar de reële verblijfplaats van een persoon wordt uitgevoerd en hoe 
het verslag van het onderzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt opgemaakt. 
 
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, artikel 12 
 
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende het bevolkingsregister, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister (en latere wijzigingen) 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten 
betreffende de materies inzake de bevolkingsregisters, het Rijksregister en de identiteitskaarten 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 betreffende de aantekeningen in het 
register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 december 1993 betreffende verordening betreffende 
het onderzoek naar de verblijfplaats van personen of gezinnen op het grondgebied van de gemeente 
en het verslag hieromtrent 
 
Het hogervermelde koninklijk besluit van 16 juli 1992 (en latere wijzigingen) bepaalt in artikel 7 §5 dat 
er een onderzoek naar de reële verblijfplaats wordt uitgevoerd door de lokale overheid. In de 
Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters van 2 mei 2017 wordt 
dit onderzoek in beginsel toevertrouwd aan de lokale politie. 
 
Voor een goede samenwerking tussen de lokale politie en het gemeentebestuur worden hiertoe 
formele afspraken gemaakt omtrent de uitvoering van het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats 
van personen en gezinnen op het grondgebied van de gemeente. Dit in overeenstemming met de 
omzendbrief van 30 augustus 2013 met betrekking tot de aandachtspunten voor een correcte 
registratie in de bevolkingsregisters, het oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswegge en 
de strijd tegen domiciliefraude, sociale fraude en fiscale fraude. 
 
De uitgevoerde controles en de vaststellingen ter plaatse worden genoteerd in een schriftelijk verslag. 
 
BESLUIT : 
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Artikel 1: 
Het reglement van inwendig bestuur voor het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen 
op het grondgebied wordt vastgesteld zoals hieronder: 
 
“Reglement van inwendig bestuur voor het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van 
personen op het grondgebied 
 
Inschrijving naar aanleiding van een aangifte van verblijfsverandering 
 
Artikel 1 
Wanneer een persoon of een gezin heeft verklaard hun hoofdverblijfplaats te hebben gevestigd of gewijzigd op 
het grondgebied van de gemeente, gaat de lokale politie de realiteit ervan na binnen de wettelijke termijn. 
 
Artikel 2 
De inspecteur van de lokale politie gaat ter plaatse de identiteit na van de aangevers, de referentiepersoon en 
eventueel andere bewoners. 
De inspecteur stelt een onderzoeksverslag op met minimaal volgende gegevens : 
- Type woning. 
- De datum en het uur waar de uitgevoerd controle(s) heeft (hebben) plaatsgevonden 
- De elementen waaruit het hoofdverblijf op het desbetreffend adres al dan niet kan worden afgeleid. 
- De controle van de gezinssamenstelling. 
- De personen die nog steeds op jet adres staan ingeschreven maar er niet langer hun hoofdverblijfplaats 

hebben.  Dit met het oog op een mogelijke afvoering van ambtswege. 
- Bij een verzoek tot inschrijving van een niet-ontvoogde minderjarige dienen verschillende bezoeken ter 

plaatse te gebeuren indien er een conflict bestaat tussen de personen met het ouderlijk gezag.  Deze 
bezoeken zijn gespreid over een langere periode en beperken zich niet tot de schoolvakanties. 

- De conclusies van het onderzoek. 
- De datum waarop het verslag is opgesteld en de ondertekening van het verslag. 
- De naam en handtekening van de referentiepersoon. 
- De naam en handtekening van de inspecteur die het onderzoek heeft uitgevoerd. 
 
Artikel 3 
Indien het onderzoek naar de reële verblijfplaats geen voldoende elementen oplevert om een besluit te trekken, 
moet een bijkomend onderzoek ingesteld worden en moet de betrokken persoon bewijselementen ter zake 
aanbrengen om zijn inschrijving op het adres te staven. 
 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepen kan bepaalde instellingen vrijstellen van het woonstonderzoek en 
legt de werkwijze vast hoe een verblijfsverandering zonder woonstonderzoek verloopt. 
 
Inschrijving van ambtswege 
 
Artikel 5 
Indien de lokale politie of het gemeentebestuur er kennis van heeft dat een persoon of een gezin zijn 
hoofdverblijfplaats heeft gevestigd zonder dit aan te geven, nodigt het gemeentebestuur de betrokkene(n) uit 
om deze aangifte te doen. Wanneer er geen gevolg gegeven wordt aan deze oproep, dan voert de inspecteur 
een onderzoek ter plaatse uit.   
De inspecteur stelt een onderzoeksverslag op met minimaal volgende gegevens: 
- De data en de uren waarop de uitgevoerd controles hebben plaatsgevonden. Er dienen minimum 3 

onderzoeken te gebeuren op verschillende tijdstippen tenzij betrokkene(n) akkoord is (zijn) om zich te 
domiciliëren op dit adres. 

- De elementen waaruit het hoofdverblijf op het desbetreffend adres al dan niet kan worden afgeleid. 
- De controle van de gezinssamenstelling. 
- De personen die nog steeds op het adres staan ingeschreven maar er niet langer hun hoofdverblijfplaats 
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hebben.  Dit met het oog op een mogelijke afvoering van ambtswege. 
- De conclusies van het onderzoek. 
- De datum waarop het verslag is opgesteld en de ondertekening van het verslag. 
- De naam en handtekening van de inspecteur die het onderzoek heeft uitgevoerd. 
 
Artikel 6 
Indien uit het onderzoek blijkt dat de personen of het gezin hun hoofdverblijfplaats hebben op het adres zonder 
hiervan aangifte te doen, dan gaat het college van burgemeester en schepenen over tot inschrijving van 
ambtswege. 
 
Artikel 7 
De gemotiveerde beslissing met daarin de wettelijk bepaalde beroepsmogelijkheden, wordt hen per 
aangetekende brief betekend. 
 
Afvoering van ambtswege 
 
Artikel 8 
Indien een persoon zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd op een ander adres zonder hiervan aangifte te doen 
en het gemeentebestuur slaagt er niet in de nieuwe hoofdverblijfplaats op te sporen, dan voert het college van 
burgemeester en schepenen de persoon van ambtswege af.  Deze afvoering gebeurt op basis van een verslag 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand.  Dit verslag bevat een politieonderzoek en eventuele ander 
bewijsstukken. 
De inspecteur stelt een onderzoeksverslag op met minimum volgende gegevens : 
- De data en de uren waarop de uitgevoerd controles hebben plaatsgevonden.  Er dienen minimum 3 

onderzoeken te gebeuren over een periode van maximum 2 maanden.  De inspecteur laat een bericht na 
in de brievenbus met de vraag contact op te nemen met betrekking tot het lopende onderzoek.  Indien een 
nieuw adres volledig gekend is of indien nieuwe inwoners werden ingeschreven volstaat één controle. 

- De elementen op basis waarvan al dan niet kan worden opgemaakt dat de persoon geen verblijfplaats meer 
heeft op het adres en dat zijn nieuwe hoofdverblijfplaats onbekend is. 

- De conclusie van het onderzoek. 
- De datum waarop het verslag is opgesteld en de ondertekening van het verslag. 
- De naam en handtekening van de inspecteur die het onderzoek heeft uitgevoerd. 
De inspecteur stelt alles in het werk om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen. 
 
Gerichte controles 
 
Artikel 9 
Op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen initiatie, kan de lokale politie gerichte controles uitvoeren 
wanneer het vermoeden bestaat van fictieve inschrijvingen, niet-aangegeven aanwezigheden of 
onregelmatigheden in gezinssamenstelling.  Deze controle betreft alle bewoners van het gebouw.  De inspecteur 
doet het nodige om wijzigingen of onregelmatigheden zo snel mogelijk te melden aan het gemeentestuur.  Hij 
noteert zijn bevindingen in een onderzoeksverslag. 
Het onderzoeksverslag bevat minimaal volgende gegevens : 
- De data en de uren waarop de uitgevoerde controles hebben plaatsgevonden.  Er dienen minimum 2 

onderzoeken te gebeuren op verschillen tijdstippen.  Bij twijfel zijn meerdere onderzoeken noodzakelijk. 
- Een gedetailleerde beschrijving van de bezetting van het gebouw (indien nodig) 
- Vermelding van de personen die nog steeds op het adres staan ingeschreven maar er niet langer hun 

hoofdverblijfplaats hebben.  Dit met het oog op een mogelijke afvoering van ambtswege. 
- Vermelding van de personen die op het adres verblijven zonder inschrijving.  Dit met het oog op een 

mogelijke ambtshalve inschrijving. 
- De gezinssamenstelling moet feitelijk worden gecontroleerd. 
- De conclusies van het onderzoek. 
- De datum waarop het verslag is opgesteld en de ondertekening van het verslag. 
- De naam en handtekening van de inspecteur die het onderzoek heeft uitgevoerd. 
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Afschrijving naar het buitenland 
 
Artikel 10 
Wanneer een persoon of een gezin heeft verklaard hun hoofdverblijfplaats te vestigen in het buitenland, gaat 
de lokale politie de realiteit ervan na. 
Het onderzoeksverslag bevat minimaal volgende gegevens : 
- De data en de uren waarop de uitgevoerde controles hebben plaatsgevonden 
- Vermelding van de personen die effectief naar het buitenland vertrokken zijn. 
- Duidelijke en gedetailleerde beschrijving van de elementen waaruit blijkt dat de aangever(s) niet vertrokken 

is/zijn naar het buitenland. 
- De datum waarop het verslag is opgesteld en de ondertekening van het verslag. 
- De naam en handtekening van de inspecteur die het heeft uitgevoerd.” 
 
Artikel 2: 
De verordening van de gemeenteraad van 6 december 1993 betreffende het onderzoek naar de 
verblijfplaats van personen of gezinnen op het grondgebied van de gemeente en het verslag hieromtrent 
wordt opgeheven. 
 
 
7 Vrijetijd - heraanleg speelveldjes Jabbeke en Varsenare - aankoop verplaatsbaar 
pannaveld - ontwerp 
 
DEBAT 
 
Door raadslid Geert Orbie wordt toelichting gevraagd bij de ramingsprijs, exclusief of inclusief BTW? 
 
Schepen Geert Deprée bevestigt dat de raming 60.000 euro, excl. BTW beloopt. 
 
Verder wordt door raadslid Geert Orbie toelichting gevraagd bij het beheer van een volleybalnet of 
andere variabele onderdelen. 
 
Door de schepen wordt verwezen naar de cafetaria-uitbating in Varsenare en naar de mogelijkheid om 
medewerking te vragen aan de school.  
 
Schepen Heidi Vanhaverbeke verwijst ook naar een mogelijkheid via het te openen buurthuis. 
 
Tenslotte wordt door raadslid Geert Orbie verwezen naar het ontwerp voor het toekomstig 
mobiliteitsplan en de mogelijkheid om achterliggend een overloopparking te maken. Is dit dan wel 
veilig? 
 
Door schepen Geert Deprée en burgemeester Daniël Vanhessche wordt gewezen op het 
ontwerpstadium, het feit dat het speelterrein kan afgesloten worden van de mobiliteit en het 
occasioneel gebruik dan als overloopparking. 
 
BEHANDELING 
 
(1) Onderdeel heraanleg jeugdspeelterreintjes Jabbeke-Varsenare 
 
Intussen, een 20-tal jaar gelegen, werd door de gemeente het initiatief genomen om in de kern Jabbeke 
en Varsenare twee speelterreintjes aan te leggen voor de niet georganiseerde jeugdsporters. In 
concreto gaat het om speelterreintjes met een tarmacverharding van 20x30m, uitgerust met 
basketdoelen.  
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De terreinen in de Kapellestraat en aan het SPC Varsenare worden multifunctioneel maar niet volledig 
optimaal gebruikt. De behoefte van de moderne vrijetijdsbeleving maakt dat deze terreinen beter 
kunnen opgewaardeerd worden naar iets kleine multisportvelden van ongeveer 12x24m, waarbij er 
balvaste omheiningen worden geplaatst en waarbij er naast een meer valvriendelijke en 
gebruiksvriendelijke ondervloer in kunstgras en waarbij minivoetbaldoelen en basketbaldoelen 
voorzien zijn met een vaste belijning op het terrein. 
 
Het dossier wordt aldus in ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
De terreinen hebben een geraamde kostprijs van circa 30.000 euro x 2 voor de volledige heraanleg 
met inbegrip van de omheining. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de heraanleg van de 2 jeugdspeelterreintjes in de 
Kapellestraat en aan SPC Varsenare, met een geraamde kostprijs van 60.000 euro + btw. 
 
 
(2) Onderdeel aankoop verplaatsbaar pannaveld 
 
Pannavoetbal is een recreatiesport die bij de jongsten meer en meer ingang vindt. Een Panna is 
‘poorten’, dit betekent dat je de bal tussen de benen van je tegenstander doorspeelt en de bal weer in 
eigen bezit hebt. 
 
Het is de bedoeling om een dergelijk pannaveld op diverse plaatsen in de gemeente ter beschikking te 
stellen voor eenmalig of een iets langer gebruik (bijvoorbeeld een paar weken in een school, naar 
aanleiding van het kermisgebeuren, ten behoeve van de buitenschoolse kinderopvang of een wijkfeest 
of speelstraat). 
 
Hiervoor gaat de voorkeur naar een samenspel van 3 tegen 3, waarvoor er dan een veld van 10x6m 
noodzakelijk is – doeltjes 1.5m – hoogte omheining 0.60m. 
 
Er kan voorgesteld worden dat de aanvrager voor het gebruik zelf instaat voor de opstelling en het 
demonteren. Door het schepencollege kan beslist worden over de duur van het gebruik. 
 
De raming van de kosten voor aankoop bedragen 6.000 euro + btw. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de aankoop van een verplaatsbaar pannaveld met een 
geraamde kostprijs van 6.000 euro + btw. 
 
 
8 Patrimonium - verbouwing gemeentehuis Jabbeke - ontwerp en raming van de kosten 
 
DEBAT 
 
Bij aanvang wordt door de voorzitter behandeling gegeven aan het n.a.v. de plenaire commissie van de 
gemeenteraad gedane verzoek van raadslid Geert Orbie om dit agendapunt uit te stellen: ‘omdat bij de 
voorbereiding van dit dossier er te weinig aandacht gegeven werd aan informatie en participatie voor 
het personeel’. 
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Door burgemeester Daniël Vanhessche wordt gevraagd om het agendapunt in behandeling te nemen.  
 
Gaat over tot de stemming omtrent het voorstel van verdaging: 
Voor:  de raadsleden Geert Orbie, Jan Talloen, Marc Lingier en Han Vermaut 
Onthouding:  raadslid Pieter-Jan Hallemeersch 
Tegen:  de overige raadsleden (18) 
 
Na toelichting door schepen Heidi Vanhaverbeke vervolgt het debat. 
 
Raadslid Geert Orbie benadrukt dat het niet de bedoeling was om van het uitstel-verzoek een politieke 
zaak te maken. Maar er werd in dit dossier te weinig rekening gehouden met de opinie en mening van 
de personeelsleden. Het is zo dat pas op 24/11 dat de personeelsleden een mail kregen met de plannen 
waarbij werd gezegd dat ze konden reageren naar de medewerker van de secretaris en niet naar de 
secretaris zelf. Ze werden niet samengeroepen en konden ook de maquette ook niet bekijken. Wij 
vertegenwoordigen de burger van Jabbeke, de mensen die er dagelijks gaan werken zijn niet bepalend, 
maar gaan er wel dagelijks werken. De tevredenheid van de ambtenaren is van invloed op het werk. 
Dit is een voorbeeld van slecht politiek beleid. 
 
Ook raadslid Jan Talloen verwijst naar zijn ervaring waarbij steeds de personeelsleden betrokken 
werden bij verbouwingen in bedrijven. Van belang is dat personeelsleden het gevoel krijgen dat ze 
hebben mogen meekijken in het ontwerp van het verhaal. Zo niet dreigt demotivatie bij het personeel 
en dreigt dit als een boemerang terug te komen in de organisatie. 
 
Raadslid Geert Orbie verwijst verder naar een woordenwisseling hieromtrent tussen een schepen en 
een ambtenaar, wat door schepen Frank Casteleyn bevestigd wordt met verwijzing naar het herhaalde 
dwarsliggen. 
 
Burgemeester Daniël Vanhessche verwijst tenslotte naar de dossieropbouw: 
- de werkbezoeken door het projectteam en de schepen aan een aantal gemeenten en stadhuizen 
- het overleg met het gerenommeerde architectenbureau 
- het aantal medewerkers die direct betrokken zijn bij de voorbereiding van het ontwerp en in het 

bijzonder het managementteam 
- de onmogelijkheid om iedereen op gelijke basis te betrekken 
- het feit dat het in eerste instantie aan de gemeenteraad en aan het beleid is om te bepalen welk 

gemeentehuis er voor de toekomst gewenst is. En het antwoord daarop is ‘een open huis voor de 
ganse bevolking’ 

- in het ontwerp werden de ruimten voor het personeel nog open gelaten voor verdere invulling 
naar aanleiding van het inrichtingsplan. 

 
Gaat over toe de stemming: 
Tegen: de raadsleden Geert Orbie, Han Vermaut, Jan Talloen en Marc Lingier. 
Voor: de overige (19) raadsleden. 
 
BESLISSING 
 
Op 7 maart 2016 werd door de gemeenteraad beslist om over te gaan tot de renovatie en verbouwing 
van het gemeentehuis Jabbeke. 
 
Voor de verbouwing werd aan de architecten een technische nota meegedeeld. Er werd gekozen om 
zoveel mogelijk de bestaande voorgevel als dorpskantoor te behouden, om niet alle diensten te 
centraliseren maar de diensten van het sociaal huis en interne zaken op die plaats aan te houden. 
 
Bij de architectuurwedstrijd werden er 4 ontwerpen ingediend en werd er uiteindelijk gekozen voor 
het bureau OYO uit Gent met een partner uit de gemeente Jabbeke. 
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Omdat de ingediende voorontwerpen slechts basis konden zijn voor het uiteindelijk ontwerp, werd 
meer dan een half jaar gewerkt aan de voorbereiding van het uiteindelijke ontwerp dat nu voorligt. 
 
Uit dit overleg: 
- Er werd voor gekozen om de gezamenlijke personeelsrefter voor het administratief personeel van 

gemeente en OCMW aan te houden in het kantoor interne zaken 
- Het archief waarvan verwacht wordt dat het in de toekomst steeds verder digitaal wordt aangelegd, 

wordt niet overgebracht naar het gemeentehuis maar blijft behouden op de huidige plaats in de 
samenwerking met OCMW Jabbeke 

- Waar eerst werd uitgegaan van een bouwprogramma van circa 600m² blijkt in de praktijk dit volume 
te beperkt, waarop het ontwerp op vandaag een benutbare oppervlakte heeft van ongeveer 900m² 

- In het ontwerp werd een bijkomend programma opgenomen ten behoeve van de fietsmobiliteit 
(aanleunende fietsbergingen voor bezoekers en personeel). 

- Er werd maximaal aandacht gegeven aan alle aspecten van het toekomstige werken: onthaal, 
interactiviteit, spreekruimten en werkruimten. 

- Op vlak van technieken wordt veel aandacht gegeven aan het CO2-neutraal maken van het gebouw, 
wordt gekozen om te verwarmen met warmtepompen op basis van diepteboring en om op het 
gemeentehuis een fotovoltaïsche installatie te plaatsen met een elektriciteitsopbrengst die het 
dagelijks verbruik kan dekken. 

- Door de architecten werd er heel veel aandacht besteed aan vormgeving en architectuur. Zo werd 
gekozen voor een heel bijzondere vormgeving van het dak en worden de gevels voorzien in een 
grijze, metalen uitvoering die verwijst naar de basiskleur zilver in het wapenschild van de gemeente 
Jabbeke. 

 
Het geheel dat aan de gemeenteraad voorligt is een heel ‘leesbaar’ gebouw met vooraan aan de 
Dorpsstraat het onthaal en de frontoffice, daarachter de backoffice van de diensten en op de verdieping 
de backoffice van het management en de bestuursverdieping. 
 
De verbouwing heeft een geraamde kostprijs van 2.909.373 euro + BTW (2.398.921 euro nieuwbouw 
en 510.552 euro verbouwing van het bestaande voorbouwgedeelte).  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp van renovatie en verbouwing van het 
gemeentehuis Jabbeke voor een geraamde kostprijs van 2.909.373 euro + BTW. 
 
Artikel 2: 
De werken zullen gegund worden via een procedure van openbare aanbesteding. 
 
Artikel 3: de kredieten hiervoor worden voorzien in het budget en het meerjarenplan van de gemeente 
Jabbeke. 
 
 
9 Toegevoegd agendapunt – raadslid Han Vermaut – beveiliging gemeentelijke website 
(e-loket) 
 
“In september dit jaar werden alle Vlaamse gemeentewebsites gescreend op de kwetsbaarheid voor 
cybercriminelen. Meer bepaald werd onderzocht of er een veilige HTTPS verbinding gebruikt wordt voor het 
digitaal loket of ook e-loket genaamd.  Als inwoner moet je vaak privacygevoelige informatie invullen. Wanneer 
die gegevens niet op een veilige manier worden verstuurd, kunnen die in handen vallen van cybercriminelen. 
Dit met mogelijke identiteitsfraude tot gevolg. 
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De gemeente Jabbeke kreeg op basis van testen het label 'Matig'. Dit betekent dat de website van de gemeente 
HTTPS ondersteunt, maar dat dit nog niet geïmplementeerd is over alle onderdelen van de website. (zie 
https://hoeveiligismijngemeente.be) 
 
Vragen aan de bevoegde schepen: 
• Met een matige score is het duidelijk dat de website van de gemeente onvoldoende beveiligd is. 

Staatssecretaris voor Privacy, Philippe De Backer , spreekt van een onaanvaardbare situatie: "Het is de taak 
van de gemeente om de gegevens van haar inwoners goed te beschermen. Het is onaanvaardbaar dat ze 
de Privacywet niet volgen." 

 
 Wat is het plan van aanpak om de veiligheid van de gemeentelijke website te verhogen? 
 
• Ongetwijfeld zijn er ook statistieken van het gebruik van het e-loket in Jabbeke. 
 o Hoeveel mensen maakten gebruik van het e-loket in de jaren 2013, 2014, 2015, 2016. (Volume per 

jaar) 
 o Hoeveel mensen maakten gebruik van het e-loket in 2017. (Volume per maand)  
 o Wat zijn de meeste gebruikte diensten/formulieren van het e-loket in 2017. (Top 5 met hun volume) 
 
Wanneer geen plan van aanpak aanwezig om een veilige en goede werking van de gemeentelijke website (e-
loket) te verhogen, wordt een beslissing van de gemeenteraad gevraagd om dit alsnog te doen.” 
 
Bij de mondelinge toelichting wordt verder uiteengezet dat ook het e-loket niet volledig HTTPS-
beveiligd zou zijn. 
 
Door schepen Frank Casteleyn wordt gewezen op 
- het feit dat de webstek met de veiligheidsbeoordeling waarnaar verwezen wordt, een private firma 

betreft die haar diensten aanbiedt… 
- de gemeente Jabbeke een erkenning heeft van de Privacycommissie m.b.t. de informatieveiligheid 

via de daarvoor aangestelde consulent. 
- er zijn weliswaar een aantal pagina’s van de webstek nog http-protocol, maar het e-loket, waar de 

privacy van de burger alle bescherming verdient, wordt in de beoordeling als veilig aanzien en is 
beveiligd via de elektronische identiteitskaart van de federale overheid. 

- De inzet van het team dat in eigen beheer de webstek ontwerpt en bijhoudt in contrast met de 
kostprijs van een stedelijke webstek waarnaar verwezen werd. 

- via het e-loket wordt ingespeeld op nieuwe noden en behoeften (vb recent de inschrijving voor de 
dienst buitenschoolse kinderopvang – de realisatie van een mediawall). 

- voor het geheel van de informatieveiligheid bij de gemeente is er ook extern consult via de firma 
Sharecom en wordt in de toekomst ook nauw samengewerkt met Infrax. 

- het groot aantal profielen dat gebruik maakt van het e-loket en de belangrijke analysecijfers m.b.t. 
het gebruik van de webstek. 

 
In zijn reactie benadrukt raadslid Han Vermaut dat delen van het e-loket niet van het noodzakelijke 
HTTPS protocol zouden voorzien zijn en daardoor onveilig. 
 
Door de voorzitter wordt de inzet van het raadslid, die op dat vlak een specialist is, gewaardeerd. Maar 
er wordt ook vertrouwen gevraagd voor het werk van de controle-organisaties. De vraag wordt 
gesteld of er omtrent het voorstel (‘de neerlegging van een plan van aanpak’) moet gestemd worden. 
 
Dat wordt bevestigd door het indienend raadslid. 
 
Schepen Claudia Coudeville verwijst naar het feit dat de nieuwe GDPR regeling pas vanaf 01/05/2018 
van toepassing wordt. 
 
Door de burgemeester wordt nog aangevuld dat het privacy en veiligheidsbelang alle aandacht verdient, 
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maar er kan niet akkoord gegaan worden met het voorstel van stemming hieromtrent. Het gaat om 
het werk van de ICT-verantwoordelijke en de kaderleden binnen de gemeente die zelf initiatief nemen 
voor verbetering.  
 
Raadslid Han Vermaut benadrukt dat het gevraagde ‘plan van aanpak’ een noodzaak is.  
 
Na verder debat waarbij door de burgemeester verwezen wordt naar de beoogde streefdatum van 
01/05/2018 in het kader van de veiligheidsprocedures wordt afgezien van het verzoek om een stemming 
te organiseren omtrent het voorstel.  
 
Door raadslid Peter-Jan Hallemeersch wordt nog aangevuld dat er tegen de datum van 1/5/2018 nog 
mogelijkheid is om een evaluatie te doen.   
 
 
Vraag raadslid Geert Orbie – ‘diensten van De Lijn’ 
 
“Vanuit de seniorenraad is reeds terugkerend een opmerking gemaakt over de diensten van De Lijn.  
 
Enerzijds wordt er gesignaleerd dat er een probleem is met bushokjes. Zo is het bushokje aan de kerk niet 
optimaal geplaatst en is de zichtbaarheid voor aankomende bussen beperkt. Regelmatig gebeurt het dat een 
bus doorrijdt zonder de in het hokje  wachtende passagier op te merken.  Aan het Permekemuseum is er een 
bushokje richting Brugge, maar niet richting Oostende. 
 
Anderzijds is er voor senioren, mindervaliden en personen met een kinderwagen vaak een probleem om op een 
comfortabele en veilige manier op te stappen. In Brugge zelf rijden er bussen met verlaagde opstapmogelijkheid. 
Deze rijden echter niet op het traject dat Jabbeke bedient. De afwezigheid van dergelijke bussen kan 
opgevangen worden door een verhoging van de wachthalte. Deze zijn echter niet of onvoldoende aanwezig in 
Jabbeke. 
 
Welke demarches zal de schepen nemen om aan de verzuchtingen van de senioren tegemoet te komen en 
binnen welke tijdspanne hoopt hij dit te realiseren?” 
 
Door schepen Jan Pollet wordt verwezen naar het voornemen om ‘het straatmeubilair in de ruime zin’ 
van het gedeelte van de Dorpsstraat tussen het gemeentehuis en de kerk te vernieuwen. Daarbij is er 
het bushokje aan het graf van Permeke, dat niet langer voldoet voor die plaats. Er wordt in overleg 
met het studiebureau gezocht naar een mogelijkheid om de muur van de begraafplaats te herstellen en 
om een verhoogde opstap te realiseren. Aan de overzijde van de straat moeten de bussen voor de 
plaatsing van een bushokje en een verhoogde instap dan wel stationeren op de rijweg.  
Er wordt gehoopt om dit in de loop van 2018 te realiseren.  
 
 
Vraag raadslid Nadia Hendrickx – wegenwerken en afsluiten Legeweg - communicatie 
 
Er wordt vastgesteld dat de Legeweg tussen Westernieuwweg en Popstaelstraat afgesloten werd voor 
alle verkeer. Waarom werd niet behoorlijk gecommuniceerd met de burgers uit de ruimere omgeving? 
 
Door schepen Pollet wordt verwezen naar de webstek van de gemeente en naar het feit dat de 
bewoners van het straatgedeelte die de directe hinder ondervinden wel degelijk werden verwittigd. 
Het probleem is dat de Legeweg op die plaats een vluchtweg is waarbij zelfs met een meer uitgebreide 
communicatie niet iedereen kan bereikt worden. De vermoedelijke duur van de afsluiting kan 2 jaar 
belopen. 
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Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 6 november 2017. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 18 december 2017. De vergadering wordt beëindigd om 21u. 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter, 
G. Acke.         P. Vanden Bussche  
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