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Zitting gemeenteraad 09/01/2014 

Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; 
 
J. Rommel-Opstaele, burgemeester; 
 
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen; 
 
G. Soete, G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, T. Dedecker, F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-
Goemaere, C. Niville, N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, M. 
D'Hondt, B. Ryckewaert, L. Feys-Peelman, R. Devriendt, raadsleden; 
 
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter; 
 
J. Duchi, korpschef; 
 
P. Ryckewaert, secretaris wnd.; 

Verontschuldigd:  C. De Jonghe, raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
 
L. Landuyt, J.M. Dedecker, raadsleden; 
 
P. Ryckewaert, secretaris wnd. verontschuldigd voor 3, 4, 13; 

 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften. 
 

D. Fossaert, afdelingsfunctionaris CAD a.i. woont de volledige zitting bij als deskundige (o.a. met oog 
op opmaken ontwerpverslag). 

Raadslid L. Maesen stelt een punt te missen op de agenda van de gemeenteraad nl. de goedkeuring 
van het verslag van de vorige gemeenteraad. 

Voorzitter M. Landuyt antwoordt dat de administratieve verwerking van het verslag niet tijdig kon 
gebeuren gelet op de korte periode tussen de vorige gemeenteraad en de indiening van de 
agendapunten voor de huidige gemeenteraad. Het verslag van de vorige gemeenteraad zal worden 
geagendeerd op de gemeenteraad van februari, aldus de voorzitter.  

 

Openbare vergadering 

1. Toekenning eretitel van eregemeenteraadslid aan Mevrouw Lisette Maurau - Jonckheere - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien artikel 69 van het gemeentedecreet; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 11/04/2013(4) houdende de goedkeuring van het 
reglement inzake het machtigen tot het voeren van de eretitel van het mandaat van schepen of 
gemeenteraadslid; 
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Gezien het schrijven dd. 20/12/2013 vanwege diverse zetelende gemeenteraadsleden met het 
verzoek tot het toekennen van de eretitel van het mandaat van gemeenteraadslid aan mevrouw 
Lisette Maurau-Jonckheere; 

Gezien de stukken in het dossier; 

Overwegende dat mevrouw Lisette Maurau-Jonckheere voldoet aan de gestelde voorwaarden om de 
eretitel van gemeenteraadslid te bekomen; 

Gezien de gegevens in verband met de anciënniteit als volgt: 

 Gemeenteraadslid: van 12/07/1995 tot 02/01/2013 

Gezien artikel 2 2
de

 lid van het voornoemd reglement; 

Gezien de installatievergadering na de herverkiezingen van 1991/1995 plaats vond op 12/07/1995; 

Gezien de verdiensten en het onberispelijk gedrag van betrokkene; 

Gezien de instemming van betrokkene met het verzoek van de raadsleden; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming: 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen; 

Er zijn geen blanco en geen ongeldige stembiljetten; 

Bijgevolg; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Aan mevrouw Lisette Maurau-Jonckheere wordt de eretitel van eregemeenteraadslid van de 
gemeente Middelkerke toegekend. 

De eretitel van het mandaat van gemeenteraadslid of schepen mag niet worden gevoerd: 

1. Gedurende de periode dat het mandaat van burgemeester, schepen, gemeenteraadslid of lid 
van de raad van het OCMW nog wordt uitgeoefend; 

2. Door een door de provincie, gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
bezoldigde persoon. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan Lisette Maurau-Jonckheere en de informatiedienst. 

2. Addendum tweede pensioenpijler - verhoogde bijdragen voor contractuele personeelsleden - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van 
de pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 

Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, 
afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008; 

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd goedgekeurd in het 
Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009; 

Gelet op het sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede 
pensioenpijler contractanten, zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het kaderreglement tweede 
pensioenpijler contractanten van 26 mei 2011, dat werd goedgekeurd in het Vlaamse 
onderhandelingscomité C1 van 16 oktober 2013; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 09/02/2012 (5) tot invoering van een aanvullend 
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de 
RSZPPO; 
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Gelet op het advies van de OCMW-raad van 06/01/2014 in bijlage, gegeven met toepassing van 
artikel 270 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het protocol van akkoord, afgesloten met de representatieve vakorganisatie in het bijzonder 
comité van 20/12/2013; 

Gelet op de middelen die de Vlaamse regering met de uitvoering van het vierde Vlaamse 
Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector (VIA4) ter beschikking stelt ter 
verhoging van de koopkracht; 

Na hierover beraadslaagd te hebben; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraad verhoogt de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler met 0,5% vanaf 1 
januari 2014 voor alle contractuele medewerkers. 

Artikel 2:  

De gemeenteraad beslist dat deze verhoging van toepassing is zolang het bestuur de nodige VIA-
subsidies ontvangt voor de medewerkers die tewerkgesteld zijn in de VIA-diensten: erfgoed, jeugd, 
cultuur, sport, dienst voor onthaalgezinnen en initiatieven buitenschoolse kinderopvang. 

Artikel 3: 

De gemeenteraad gaat akkoord met het addendum bij het kaderreglement tweede pensioenpijler 
contractanten, dat in bijlage wordt toegevoegd. 

Artikel 4: 

De gemeenteraad geeft de opdracht aan de bevoegde medewerker om de medewerkers in de VIA-
diensten via een speciale VIA-code door te geven aan RSZPPO. 

Artikel 5: 

De gemeenteraad stelt het addendum (bijlage) ter beschikking van de personeelsleden op wie het van 
toepassing is. 

Artikel 6: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan RSZPPO, Jozef II-straat 47 te 1000 Brussel. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

Gemeentesecretaris wnd. P. Ryckewaert verlaat de zitting voor de agendapunten 3 en 4. 

Dhr. F. Ureel neemt het secretarisschap waar voor agendapunten 3 en 4. 

3. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel - specifieke bepalingen voor de evaluatie 

van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
verder rechtspositiebesluit genoemd; 

Gezien het besluit van de Vlaamse Regering van 16/01/2009 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 
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het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris 
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gezien het besluit van de Vlaamse Regering van 23/11/2012 tot wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor 
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris 
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gezien de respectievelijke besluiten van de gemeenteraad 

 dd. 12/02/2009 (6) houdende de goedkeuring van de lokale rechtspositieregeling; 

 dd. 10/09/2009 (11) houdende goedkeuring diverse wijzigingen lokale rechtspositieregeling; 

 dd. 18/08/2010 (5) houdende goedkeuring diverse wijzigingen lokale rechtspositieregeling; 

 dd. 09/12/2010 (9) houdende goedkeuring verhoging fietsvergoeding lokale 

rechtspositieregeling; 

 dd. 09/02/2012 (6) houdende goedkeuring verhoging fietsvergoeding lokale 

rechtspositieregeling; 

 dd. 09/02/2012 (7) houdende goedkeuring verhoging bedrag maaltijdcheque lokale 

rechtspositieregeling; 

 dd. 14/06/2012 (9) houdende goedkeuring diverse wijzigingen lokale rechtspositieregeling; 

 dd. 09/08/2012 (6) houdende goedkeuring wijziging aanwervingsvoorwaarden sectorassistent 

groen; 

 dd. 31/10/2012 (12) houdende goedkeuring invoering elektronische maaltijdcheque; 

 dd. 14/03/2013 (7) houdende goedkeuring wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel 

- correctie bedrag maaltijdcheque 

 dd. 19/12/2013 (3) houdende goedkeuring diverse wijzigingen rechtspositieregeling 

gemeentepersoneel  

Gezien deze wijziging aan deze rechtspositieregeling noodzakelijk is,omwille van: 

- Decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 (BS 
08/08/2012) 

Gezien het advies van de OCMW-raad dd. 06/01/2014 in toepassing van artikel 270 van het 
gemeentedecreet; 

Gezien de besprekingen in het syndicaal overlegcomité, leidend tot een protocol dd. 20/12/2013; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Bijgevolg; 

Beslist:  

Artikel 1:  

In de lokale rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals goedgekeurd tijdens de 

gemeenteraadszitting dd. 12/02/2009 (6) en latere wijzigingen wordt in Titel 3. De loopbaan - 

Hoofdstuk 5. Specifieke bepalingen voor de evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel 

beheerder van de gemeente volledig geschrapt en vervangen als volgt: 
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Hoofdstuk 5. Specifieke bepalingen voor de evaluatie van de 
gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente 

Afdeling 1. Algemene bepalingen 

Artikel 3.5.1 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk van deze rechtspositieregeling moet onder 
‘evaluatoren’ een evaluatiecomité zoals bedoeld in artikel 115, derde lid, 
Gemeentedecreet, verstaan worden. 

De evaluatiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. 

Artikel 3.5.2 

De evaluatie heeft plaats op basis van een voorbereidend rapport opgesteld door 
externe deskundigen in het personeelsbeleid t.a.v. de publieke sector of 
personeelsmanagement lokale besturen. 

De regels voor de opmaak van het voorbereidend rapport van de externe 
deskundigen die van toepassing zijn op de evaluatie tijdens de loopbaan, zijn ook van 
toepassing op de evaluatie van de proeftijd. 

Afdeling 2. De evaluatie tijdens de proeftijd 

Artikel 3.5.3 

Artikels 3.3.3 t.e.m. 3.3.5 van deze rechtspositieregeling zijn van toepassing op de 
evaluatie tijdens de proeftijd van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder. 

Artikel 3.5.4 

Als de proeftijd van de gemeentesecretaris en van de financieel beheerder voor de 
helft verstreken is, wordt een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd: 

- tussen de gemeentesecretaris en het college van burgemeester en schepenen; 

- tussen de financieel beheerder van de gemeente en het college van burgemeester 
en schepenen en de gemeentesecretaris; 

In het tussentijdse evaluatiegesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over de 
mate waarin de inwerking van de functiehouder in zijn functie vordert en hij voldoet 
aan de functievereisten. Zo nodig worden bijsturingen afgesproken. Het tussentijdse 
evaluatiegesprek heeft de waarde van een formeel communicatiemoment en komt 
niet in de plaats van de eindevaluatie van de proeftijd. 

Het verslag van het functioneringsgesprek maakt deel uit van het evaluatiedossier. 

Artikel 3.5.5 

Ten laatste een maand voor het einde van de proeftijd vindt de eindevaluatie van de 
proeftijd plaats door het evaluatiecomité. 

De deskundigen leveren het voorbereidend rapport over de proeftijd in, zoals vermeld 
in artikel 3.5.2, bij de voorzitter van het evaluatiecomité die de eindevaluatie 
uitspreekt. 

Artikel 3.5.6 

Het evaluatiecomité stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking 
van stemmen is het evaluatieresultaat gunstig. 

Artikel 3.5.7 

De gemeentesecretaris en de financieel beheerder op proef die na het verstrijken van 
de proeftijd op grond van het ongunstige eindresultaat van de eindevaluatie niet in 
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aanmerking komt voor de vaste aanstelling in statutair verband wordt door de 
gemeenteraad ontslagen. 

Artikel 3.5.8 

Het evaluatiecomité kan een verlenging van de proeftijd voorstellen, als uit de 
eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd 
evaluatieresultaat te komen. De proeftijd wordt verlengd met zes maanden.  

In voorkomend geval beslist de gemeenteraad over de verlenging van de proeftijd.  

Artikel 3.5.9 

De gemeentesecretaris en de financieel beheerder op proef wordt na afloop van de 
verlengde proeftijd opnieuw geëvalueerd volgens dezelfde procedure.  

Als hij op grond van het ongunstige resultaat van die evaluatie niet in aanmerking 
komt voor de vaste aanstelling in statutair verband, wordt hij door de gemeenteraad 
ontslagen. 

Artikel 3.5.10 

Na afloop van de proeftijd behouden de gemeentesecretaris en de financieel 
beheerder op proef hun hoedanigheid van op proef aangesteld personeelslid, tot de 
gemeenteraad beslist over de vaste aanstelling in statutair verband of het ontslag. 

De gemeenteraad neemt zijn beslissing tot ontslag uiterlijk binnen de twee maanden 
na de eindevaluatie van de gemeenteraadscommissie. 

Het ontslag wordt gegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.2.1 
van deze rechtspositieregeling. 

Afdeling 3. De evaluatie tijdens de loopbaan 

Artikel 3.5.11 

In toepassing van art. 51 §1-2e, Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
Provinciepersoneel van 7 december 2007 wordt de duur van de evaluatieperiode 
bepaald zoals vermeld in art. 3.4.5. 

Artikel 3.5.12 

De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria. Die 
evaluatiecriteria worden opgenomen als bijlage 7-1 (gemeentesecretaris) en 7-2 
(financieel beheerder) bij deze rechtspositieregeling. 

De evaluatiecriteria worden vastgesteld voor: 

- De gemeentesecretaris: na overleg van de functiehouder met het college van 
burgemeester en schepenen 

- De financieel beheerder van de gemeente: na overleg van de functiehouder 
met de gemeentesecretaris en het college van burgemeester en schepenen 

Na het overleg bespreekt het college van burgemeester en schepenen de 
voorgestelde evaluatiecriteria met de externe deskundigen, vermeld in artikel 3.5.1, 
die hierop een advies en eventueel een voorstel tot bijsturing formuleren. 

Het evaluatiecomité keurt de evaluatiecriteria goed.    

De onafhankelijkheid waarmee de financieel beheerder de taken, vermeld in artikel 
94, 162, 165 en 166 van het gemeentedecreet uitvoert, mag niet het voorwerp zijn 
van evaluatie. De mate waarin hij zich inzet voor de uitvoering van die taken is wel 
een aandachtspunt in de evaluatie. 
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Artikel 3.5.13 

Het voorbereidend rapport van de externe deskundigen wordt opgemaakt op basis 
van een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder en op 
basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, 
waarbij de burgemeester, de leden van het managementteam en de voorzitter van de 
gemeenteraad betrokken worden. 

Artikel 3.5.14 

De gemeentesecretaris en de financieel beheerder krijgen tussentijds feedback over 
hun manier van functioneren. 

De feedback neemt de vorm aan van een functioneringsgesprek met de 
functiehouder.  

Onder functioneringsgesprek wordt verstaan: een tweegesprek tussen het college 
van burgemeester en schepenen en de functiehouder met het oog op het optimaal 
functioneren van het personeelslid en de optimale kwaliteit van de dienstverlening. 
Zowel de functiehouder als het college brengen te bespreken punten aan. 

Artikel 3.5.15 

Het functioneringsgesprek vindt plaats op vraag van de functiehouder of van het 
college van burgemeester en schepenen, met dien verstande dat er een 
functioneringsgesprek wordt gevoerd als de evaluatieperiode voor de helft is 
verstreken. 

Als feiten of gedragingen van de functiehouder die een negatieve weerslag kunnen 
hebben op de evaluatie daar aanleiding toe geven, nodigt het college van 
burgemeester en schepenen de functiehouder in elk geval uit voor een 
functioneringsgesprek. 

Artikel 3.5.16 

Het functioneringsgesprek resulteert in schriftelijke afspraken over bepaalde 
aandachtspunten. De functiehouder en het college van burgemeester en schepenen 
ondertekenen de afspraken en krijgen er een exemplaar van. 

Afdeling 4. De evaluatieresultaten en de gevolgen van de evaluatie 

Artikel 3.5.21 

Het evaluatiecomité stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking 
van stemmen is het evaluatieresultaat gunstig. 

Artikel 3.5.22 

§1. De gemeentesecretaris en de financieel beheerder met een evaluatieresultaat dat 
ongunstig is, ondergaan een blokkering van de eerstvolgende periodieke 
salarisverhoging met vijf maanden. 

§2. De gemeentesecretaris en de financieel beheerder die voor de evaluatie twee 
keer een evaluatieresultaat behaalt dat ongunstig is, worden ontslagen. 

Het ontslag is alleen mogelijk als, na passende maatregelen voor de verbetering van 
de wijze van functioneren, eventueel vorming op maat van het personeelslid, uit een 
tussentijdse evaluatie na een periode van ten minste een half jaar die volgt op de 
kennisgeving van het ongunstige evaluatieresultaat aan de functiehouder, manifest 
blijkt dat hij nog steeds niet voldoet. 

De gemeenteraad beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Hij hoort 
de betrokkene vooraf. 
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Het ontslag van de vast aangestelde statutaire functiehouder verloopt volgens de 
regels van de rechtspositieregeling. 

Artikel 2: 

De wijziging bedoeld in dit besluit treedt in werking op 01/01/2014. 

Artikel 3: 

Overeenkomstig artikel 253§1-1° van het gemeentedecreet zal binnen twintig dagen een kopie van dit 

besluit (samen met de bijlagen) aangetekend aan de provinciegouverneur verzonden worden met het 

oog op het uitoefenen van het administratief toezicht. 

Artikel 4: 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Toepassing artikel 104 § 4 van het gemeentedecreet en artikel 75 §3 van het OCMW-decreet - 

goedkeuring 

Burgemeester J. Rommel-Opstaele neemt het woord voor de toelichting bij dit agendapunt. De 
burgemeester haalt aan dat de toepassing van de mogelijkheid om tot een gemeenschappelijke 
secretaris te komen is ingegeven om volgende redenen: 

- eenheid van visie en cultuur  

- gelijke communicatie 

- gemeenschappelijke aankopen 

- besparing op personeelskost 

- brug tussen gemeente en OCMW dewelke de werking van de dienst bevordert 

- efficiënter gebouwenbeheer 

- veel zelfde taken  

 

De burgemeester stelt te weten dat er opmerkingen zullen komen van de oppositie zoals het feit dat 
de macht bij één persoon komt te liggen en stelt dat taken van de secretaris op het niveau van de 
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering situeren maar dat de politiek de beslissingen neemt. De 
burgemeester zegt m.b.t. de toename van de werklast dat als een gedeelde secretaris kan in andere 
gemeenten dat dit in Middelkerke zeker moet kunnen. De burgemeester deelt mee dat het wettelijk 
mogelijk is om een gemeenschappelijke secretaris aan te duiden en verwacht dat in de toekomst dit 
zelfs wettelijk verplicht zal worden.  

Raadslid T.Dedecker deelt mee dat zijn fractie, net zoals in het OCMW, dit agendapunt niet zal 
goedkeuren en stelt kennis te hebben genomen van de uitleg van de burgemeester die louter dient 
‘pour besoin de la cause’, aldus het raadslid. Het raadslid zegt dat de niet-goedkeuring los staat van 
de figuur van de gemeentesecretaris, maar dat het om het principe gaat. Het raadslid haalt volgende 
zaken aan 

- gemeenschappelijke aankopen kunnen ook met twee secretarissen 

- de personeelsbesparing is relatief daar leidende ambtenaren een terugverdieneffect hebben 

- de O.C.M.W-voorzitter is de brug tussen de gemeente en het OCMW 

 

Het raadslid zegt dat de macht van de secretaris relatief is en dat de secretaris maar macht heeft bij 
gebrek aan politieke leiding. Het raadslid vindt dit agendapunt een kaakslag voor ex-secretarissen van 
OCMW en gemeente daar dit betekent dat er één in het verleden niet gewerkt heeft. Het raadslid zegt 
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dat met de goedkeuring van dit agendapunt de coalitiepartner een bocht van 180 graden heeft 
genomen in vergelijking met haar eerder standpunt. 

Raadslid G. Verdonck zegt eenzelfde standpunt te zijn toegedaan  en sluit zich aan bij de 
argumentatie van raadslid T. Dedecker. Het raadslid bevestigt de huidige trend dat gestreefd wordt 
naar verdere samenwerking maar stelt dat de huidige maatregel betrekking heeft op één persoon 
terwijl beter wordt gestreefd naar bredere samenwerking. De functie van financieel beheerder blijft 
apart behouden voor het OCMW en de gemeente, aldus het raadslid. Het raadslid zegt dat met huidig 
agendapunt er een superambtenaar wordt gecreëerd, wie het ook moge zijn, met veel macht en vindt 
dat er daar een sterk bestuur moet tegenover staan. Het raadslid is van oordeel dat dit evenwicht is 
verstoord met de huidige secretaris en dat dit leidt tot een ongezonde concentratie van macht. Wat 
betreft het loon vraagt het raadslid wat er zal gebeuren met die 70% overschot en of dit zal 
aangewend worden voor het aanstellen van een adjunct. 

Het raadslid zegt dat er in niets over de inhoud van de job is gesproken en zegt dat beide organisaties 
een compleet verschillende werking hebben waarbij de twee vorige secretarissen vertrouwd waren 
met de werking van een OCMW, personeel en de wetgeving. Het raadslid heeft een slecht gevoel bij 
dit punt en is van oordeel dat de keuze voor één secretaris, waarschijnlijk met steun van de oppositie, 
een achteruitgang zal zijn omdat een supermens ook maar op één plaats tegelijk kan zijn. Het raadslid 
sluit af te hebben vernomen dat zowel binnen het OCMW als bij de OCMW raadsleden, ook van de 
meerderheid, er bedenkingen zijn bij de meerwaarde. 

Voorzitter M.Landuyt zegt dat een belangrijke pion in dit verhaal de OCMW-voorzitter is die zijn visie 
zal geven.  

OCMW-voorzitter D. Gilliaert zegt dat de CD&V tijdens de vorige gemeenteraad gezegd heeft dat er 
een onderzoek bezig was naar de beste oplossing nl. invulling door nieuwe persoon of 
gemeentesecretaris met OCMW-bevoegdheid en dat de CD&V zeker geen bocht genomen heeft van 
180 graden. De OCMW-voorzitter deelt mee dat de OCMW-raad maandagavond heeft beslist om de 
bevoegdheid van secretaris op te dragen aan de gemeentesecretaris met een niet onbelangrijke 
koppeling aan de beheersovereenkomst waarin de werking duidelijk omschreven is. De OCMW-
voorzitter zegt dat het hier meer gaat om gevoeligheden m.b.t. een bepaalde persoon. 

Raadslid G. Verdonck merkt op dat besprekingen m.b.t. personen in besloten zitting dienen te worden 
behandeld. 

De OCMW-voorzitter D.Gilliaert haalt volgende zaken bijkomend aan: 

- gemeente en OCMW werken op dezelfde manier (rechtspositieregeling, financieel beheer) waarbij 
één centraal figuur die dit van nabij kan opvolgen een meerwaarde is 

- de secretaris wordt ondersteund vanuit een goed team en de periode van afwezigheid van 9 
maanden van de OCMW-secretaris hebben de werking niet beïnvloed 

- de machtspositie is niet van toepassing daar de secretaris het beleid van de politiek moet 
voorbereiden en uitvoeren, zowel binnen gemeente als OCMW 

- de keuze voor één secretaris wordt gedragen door de democratische meerderheid in de OCMW-raad 
en wordt ook door het managementteam en OCMW-medewerkers gedragen 

Raadslid D. Van Den Broucke zegt de keuze voor één secretaris alleen maar toe te juichen en vindt 
dat dezelfde stap dient te worden genomen op het vlak van de financieel beheerder. 

Raadslid G. Verdonck zegt de voorbereiding bij dit agendapunt te missen en zegt dat de 
beheersovereenkomst eerst dient goedgekeurd te worden en dat de beheersovereenkomst niet 
besproken is in de OCMW-raad. 

Raadslid D. Gilliaert stelt dat de beheersovereenkomst wel degelijk deel uitmaakt van de 
goedkeuringsbeslissing en ook van de beslissing binnen de OCMW-raad. 

Raadslid G. Verdonck zegt dat er niets inhoudelijk in de beheersovereenkomst staat enkel wat formele 
zinnen. 
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Raadslid L. Maesen zegt dat het meeste is gezegd maar dat hij niet houdt van gratuite uitspraken over 
de macht van de politiek. Het raadslid wijst op het feit dat bij slechte beslissingen wordt verwezen naar 
de secretaris en de administratie en bij de goede beslissingen niet. Het raadslid merkt op dat er niet is 
gesproken over de dienstverlening naar de bevolking toe en stelt zich vragen bij de meerwaarde van 
de OCMW-raad als alles in de gemeente wordt beslist. 

Raadslid T. Dedecker blijft er bij dat CD&V met deze beslissing een bocht maakt van 180 graden. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overeenkomstig artikel 27 §1 en artikel 88 §3 van het gemeentedecreet verlaat dhr. P. Ryckewaert, 
wnd. secretaris de zitting voor de behandeling van dit agendapunt; 

Overwegende dat de organieke decreten de hindernissen uit het verleden die samenwerking tussen 
gemeente en OCMW in de weg stonden grotendeels hebben opgeheven; 

Gelet op het feit dat het streven naar een versterkte samenwerking tussen gemeenten en OCMW-
besturen op dit ogenblik een actueel item is geworden waarbij alles in een stroomversnelling is 
gekomen door de beperkte financiële middelen waarmee zowel gemeentebesturen als OCMW-
besturen worden geconfronteerd; 

Overwegende dat aan deze samenwerking vorm kan worden gegeven door personeelsleden te 
detacheren en te delen, zo ook de decretale graad van secretaris; 

Gezien art. 104 §4 van het gemeentedecreet: 

“ § 4. De gemeenteraad kan personeel ter beschikking stellen van of overdragen aan het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, mits de geldende 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel nageleefd wordt en mits goedkeuring door de 
raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De Vlaamse Regering kan daartoe 
minimale voorwaarden vaststellen.” 

Gezien artikel 75 §2 en §3,1° van het OCMW-decreet: 

“ §2. De ambten, vermeld in §1, worden uitgeoefend door personeelsleden van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn. 

§3. In afwijking van §2 worden de volgende uitzonderingen gemaakt: 

1° met toepassing van artikel 271 kan de gemeentesecretaris van de gemeente die door het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, tegelijkertijd het ambt van 
secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn uitoefenen;”  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de financieel beheerder van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn meer bepaald artikel 122 §2;  

Gezien de nota dd. 05/12/2013 “ Uitbouw van een versterkte samenwerking tussen OCMW en 
gemeente op strategisch vlak en in het kader van een duurzaam financieel beleid – 
gemeenschappelijke secretaris voor gemeente en OCMW.”; 

Gelet op het feit dat OCMW-secretaris Jan Van Parijs op pensioen is gesteld met ingang van 1 januari 
2014, waardoor zich in het kader van goed bestuur en een duurzaam financieel beleid een 
opportuniteit voordoet om de gemeentesecretaris te belasten met de uitoefening van de functie van 
OCMW-secretaris; 

Gezien de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen dd. 23/12/2013; 

Gezien de beslissing van de OCMW-raad dd. 06/01/2014 om het ambt van OCMW-secretaris niet 
open te stellen maar te laten invullen door de gemeentesecretaris;  
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Gezien het ontwerp van beheersovereenkomst “secretaris OCMW – gemeentebestuur Middelkerke” in 
de zin van artikel 271 van het gemeentedecreet; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van T. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, B. Ryckewaert, 
G. Verdonck , L. Maesen die tegen stemmen. 

 

 

 

Beslist:  

Artikel 1: 

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing dd. 06/01/2014 van de OCMW-raad om het ambt 
van OCMW-secretaris niet open te stellen maar te laten invullen door de gemeentesecretaris. 

 

Artikel 2: 

De gemeenteraad maakt toepassing van de mogelijkheid, ingevolge art. 104, §4 van het 
gemeentedecreet, om de gemeentesecretaris ter beschikking te stellen van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn teneinde ook de functie van OCMW-secretaris uit te oefenen. 

Artikel 3: 

De beheersovereenkomst “secretaris OCMW – gemeentebestuur Middelkerke” in de zin van artikel 
271 van het gemeentedecreet, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er 
integraal deel van te blijven uitmaken, wordt goedgekeurd. 

Artikel 4: 

Het jaarsalaris van de gemeentesecretaris die met toepassing van artikel 75 en 271 van het OCMW-
decreet ook de functie van OCMW-secretaris uitoefent wordt verhoogd met 30%. 

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de personeelsdienst van de gemeente Middelkerke en het 
OCMW en aan de gemeentesecretaris. 

 

Stemming: 15 stemmen voor, 7 stemmen tegen 

5. Strandconcessie 2014 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 betreffende de strandconcessies; 

Gezien de beslissing van de gemeenteraad dd. 09/12/2010(19) tot goedkeuring van de verleende 
strandconcessie voor de periode 2010-2012;   

Gezien de beslissing van de gemeenteraad dd. 11/04/2013 (16) tot aanvaarding van de verlenging 
van de strandconcessie voor het jaar 2013; 

Gelet op het besluit van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust dd. 23/10/2013, tot het verlenen 
van de strandconcessie aan de gemeente Middelkerke voor het jaar 2014; 

Gezien het schrijven dd. 25/10/2013 van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust met de vraag tot 
overmaking van de goedkeuring van bovenstaand besluit;  

Overwegende dat er geen wijzigingen zijn aan de bepalingen van de strandconcessie in vergelijking 
met de concessieperiode 2010 – 2012; 

Gezien het visum van de financieel beheerder met refertenummer 2013/409; 



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 09/01/2014 - p. 12/21 

 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het besluit van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust dd. 23/10/2013, tot het verlenen van de 
strandconcessie aan de gemeente Middelkerke voor het jaar 2014, wordt goedgekeurd en de 
verleende concessie wordt aanvaard. De gemeente gaat de verbintenis aan al de in dit besluit 
bepaalde voorwaarden na te leven. 

De tekst van het besluit van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust, tot het verlenen van de 
strandconcessie voor het jaar 2014 wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te 
blijven uitmaken.  

Artikel 2: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing vast te leggen als volgt: 

Beleidsitem / Algemeen Rekeningnummer 07110   /   6102999 

Beschikbaar krediet (groep) € 17.520  

Geraamd bedrag van de uitgave (incl. BTW) € 9.520 

 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (per 
aangetekend schrijven), aan de technische afdeling en aan Marc Muyle. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. Zeedijkconcessie / concessie strand (niet gedekt door de strandconcessie) 2014 - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 09/11/2010 tot goedkeuring van de concessie zeedijk en 
strand niet gedekt door de strandconcessie voor de jaren 2010, 2011 en 2012; 

Gezien het besluit dd. 14/03/2013 tot verlenging van de concessie zeedijk en strand niet gedekt door 
de strandconcessie voor het jaar 2013;  

Gelet op het schrijven van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dd. 04/11/2013 waarbij 
een verlenging van 1 jaar wordt overgemaakt voor het jaar 2014 van de concessie zeedijk en strand 
niet gedekt door de strandconcessie; 

Overwegende dat de concessie geldig blijft onder dezelfde voorwaarden; 

Gelet op de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad; 

Gezien het visum van de financieel beheerder met refertenummer 2013/410; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De concessie zeedijk en strand niet gedekt door de strandconcessie, verleend door het Vlaams 
Gewest voor de jaren 2010 t.e.m. 2012 (verlengd in 2013), wordt verlengd voor het jaar 2014. 

Artikel 2:  

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing vast te leggen als volgt: 

Beleidsitem / Algemeen Rekeningnummer 07110   /   6102999 
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Beschikbaar krediet € 17.520 

Geraamd bedrag van de uitgave (incl. BTW) € 8.000 

 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de rekendienst en aan het agentschap voor Maritieme 
dienstverlening en Kust. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. Bestek concessie avondmarkten (2014-2020) - goedkeuring 

Raadslid L. Maesen zegt dat een aantal aanpassingen van vroeger nu wel zijn opgenomen in de 
concessie en dat zijn fractie het bestek zal goedkeuren daar hij het een goede concessie vindt. Het 
raadslid stelt dat de toevoeging van Zeedijk-Oost reeds het oorspronkelijk plan was onder de vorige 
legislatuur maar dat dit onder de vorige legislatuur niet kon door de familiebanden go-carts en nu wel 
door de familiebanden horeca. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de paraaf van het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens takenpakket 
voorliggend agendapunt in eerste instantie behoort; 

Gezien het besluit dd. 12/03/2009 (10) tot goedkeuring van het bestek voor de exploitatie van 
avondmarkten op het grondgebied van de gemeente Middelkerke (marktjaren 2009 t.e.m. 2013); 

Overwegende dat deze concessie is beëindigd en een nieuwe procedure dient te worden 
uitgeschreven; 

Gelet op de besprekingen in het schepencollege van 07/10/2013; 

Gezien het ontwerp van bestek met volgende basiselementen: 

 Duur: 7 marktjaren (2014-2020) 

 Beperking van het aantal markten, vaste marktdagen, spreiding van de markten, duidelijke 
afbakening marktruimten 

 Waarborg voor reinheid en gebruik openbaar domein 

 Minimum instelprijs: € 130.000 

Overwegende dat dit voorstel tegemoet komt aan de gemeentelijke belangen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het bestek voor de exploitatie van de avondmarkten te Middelkerke (2014-2020), waarvan de tekst als 
bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst preventie. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Uitgaven 2013 - verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 
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Gezien de onderrichtingen vanwege de provincie luidend als volgt; 

“De toelagen die niet het voorwerp uitmaken van een reglement of waarvan de rechthebbenden niet 
nominatief in de begrotingsomschrijving vermeld zijn, moeten op een lijst worden gebracht met de 
vermelding van de beneficianten en het bedrag van de toelage.  De toelagen die op de lijst vermeld 
zijn met omschrijving “verdeling nog door de Gemeenteraad te bepalen” moeten, eenmaal 
rechthebbende en bedrag gekend, ook op de lijst worden geplaatst en aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd.” 

Gezien reeds diverse toekenningsbeslissingen door het schepencollege werden genomen; 

Gezien de stukken in het dossier; 

Gezien het visum van de financieel beheerder met referte 2013/390; 

Na beraadslaging: 

Beslist:  

Enig artikel: 

Goedkeuring te verlenen aan de toekenning van onderstaande toelagen: 

Art. 76405/332-01: Sport 

Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 

Verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen €3.763,00 

De Jonge Vluchters €760,00 

Resterend bedrag nog door de gemeenteraad te bepalen €3.003,00 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

9. Uitbreiding takenpakket aankoopcentrale IVOO in kader van de huisvuilophaling - 

goedkeuring 

Raadslid B. Ryckewaert vraagt of er bij de verplaatsing van de huisvuilophaling in de omgeving van 
het marktplein van dinsdag naar donderdag rekening is gehouden met het feit dat donderdag de vaste 
marktdag is. 

Schepen J. Devey zegt dat er zeker rekening mee gehouden is daar er te allen tijde een vrije 
doorgang dient te zijn van 4 meter om de veiligheidsdiensten door te laten, zo ook de huisvuilwagen. 

Raadslid D. Demarcke zegt dat het geen zicht is en niet proper is dat er op de wekelijkse markt 
huisvuilzakken langs de kant zullen staan en dat de vuilniswagen door zal moeten. 

Raadslid L. Maesen sluit zich aan en zegt dat dit geen daad van goed bestuur uitmaakt. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 03/10/2013, houdende deelname aan de 
aankoopcentrale van de IVOO voor de huisvuilophaling voor wat betreft de nachtophaling van 
restafval tijdens de zomermaanden (juli en augustus) in de toeristische zone; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 18/11/2013, houdende wijzigingen in het systeem 
van de huisvuilophaling door het gemeentebestuur onder andere omdat een aantal huisvuilwagens 
grote gebreken vertonen en niet meer hersteld zullen worden wegens de zeer hoog oplopende kosten; 

Overwegende dat door deze laatste beslissing de volledige huisvuilophaling volledig dient te worden 
gereorganiseerd; 

Gezien ten gevolge hiervan de gemeentelijke reinigingsdienst tijdens de zomermaanden in de 
toeristische zone overdag geen huisvuilophaling meer zal ophalen en dat de hoeveelheden van de 
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nachtophaling door de firma aangeduid door IVOO dus sterk zullen stijgen (vermoedelijk 900 ton ipv 
300 ton); 

Overwegende dat de zone voor de nachtophaling ook wat zal worden uitgebreid met een bijkomend 
aantal straten en weekendverblijfparken waardoor het gemeentebestuur met de 3 overblijvende 
huisvuilwagens de overgebleven zones perfect kan bedienen; 

Gezien als gevolg hiervan de werkingskosten voor dit luik meer dan zullen verdubbelen (€ 120.000 
i.p.v. € 57.285); 

Overwegende dat anderzijds zal worden bespaard op werkingskosten voor het onderhoud van de uit 
dienst gestelde vrachtwagens en dat ook een aantal personeelsleden niet meer zullen worden 
vervangen bij het bereiken van de pensioenleeftijd; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met het voorstel om de bevoegdheidsoverdracht naar de IVOO (aanduiding 
van IVOO als aankoopcentrale voor de nachtophaling van restafval tijdens de 
zomermaanden in de toeristische zone) uit te breiden (zowel meer gewicht als een iets 
grotere zone). 

Artikel 2: 

Opdracht te geven aan de rekendienst om tijdens de eerstvolgende budgetwijziging een 
bijkomend budget van € 70.000 te voorzien voor de ophaling van dit huisvuil door derden. 

Artikel 3: 

De gemeente verbindt er zich toe alle nodige inspanningen te leveren om ook deze opdracht 
van de IVOO terug over te nemen, mocht de bestaansduur van IVOO in 2017 niet worden 
verlengd. 

Artikel 3: 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de betrokken diensten en de IVOO. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. Projectvereniging Kusterfgoed - oprichting en ontwerpstatuten - goedkeuring  

Raadslid G. Verdonck zegt dat de oproep komt van stad Oostende en dat Oostende niet de uitblinker 
is als het op erfgoed aankomt. Het raadslid zegt dan ook dat Middelkerke in goed gezelschap zal zijn 
in deze vereniging. Het raadslid zegt niet tegen de oprichting te zijn maar vraagt de meerwaarde nu 
de gemeente al jaren geen erfgoedbeleid voert. Het raadslid zegt zijn kandidatuur te hebben 
ingediend voor de vereniging omwille van zijn hart voor erfgoed maar stelt zich geen illusies te maken 
als hij ziet wie nog kandidaat is. 

Voorzitter M. Landuyt merkt op dat het hier om een convenant gaat m.b.t. een roerend erfgoedbeleid. 

Er volgt een woordenwisseling tussen het raadslid G. Verdonck en de voorzitter M. Landuyt. 

Raadslid D. Van Den Broucke vraagt of Middelkerke recht zal hebben op tewerkstelling. 

Voorzitter M. Landuyt zegt dat er minimum 3 personeelsleden in het project voorzien zijn maar dat de 
wijze van invulling nog niet aan de orde is. In de huidige fase gaat het nog maar over een eerste stap 
waarbij het dossier moet overgemaakt worden aan de minister ter goedkeuring, te meer er in het 
verleden al veel dossiers zijn afgekeurd, aldus de voorzitter. 

Raadslid T. Dedecker zegt dit convenant te steunen. Het raadslid verwijst naar een bestaande 
samenwerking op het vlak van cultuur aan de Westkust Five-Art en stelt dat dit een schoolvoorbeeld is 
van het principe “1+1=3” waarbij projecten kunnen aangetrokken worden die door één gemeente 
afzonderlijk nooit haalbaar zijn. 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat stad Oostende het initiatief nam tot het bekomen van een erfgoedconvenant met de 
Vlaamse gemeenschap en dat hiervoor de kustgemeenten Middelkerke, Bredene, De Haan en 
Blankenberge werden aangesproken om zo een werkgebied van minimaal 120.000 inwoners te 
vormen,  

Overwegende dat het de bedoeling is om vanuit het erfgoedconvenant bovenop de  huidige door de 
partners ontplooide erfgoedwerking een bijkomende werking te ontplooien wat zal resulteren in een 
duidelijke meerwaarde voor de onderscheiden partners; 

Overwegende dat het werkveld van dit convenant beperkt is tot het roerend en immaterieel erfgoed; 

Overwegende dat de jaarlijkse bijdrage op 0,30 euro per inwoner geraamd wordt; 

Overwegende dat het aanvraagdossier moet ingediend worden voor 1 april 2014 en in voege kan 
treden op 01/01/2015 en dit tot eind 2020; 

Overwegende dat enkel Bredene voorlopig niet wenst te participeren;  

Overwegende dat de aanvraag dient uit te gaan van een projectvereniging; 

Gelet op het voorstel van statuten van deze projectvereniging die de naam ‘Kusterfgoed’ zou krijgen; 

Overwegende dat het schepencollege in zitting van 25/11/2013 punt 70 deze oprichting principieel 
heeft goedgekeurd; 

Gelet op het gunstig advies vanwege de cultuurraad uitgebracht in de bestuursvergadering van 
05/11/2013 en overgemaakt bij schrijven van 06/11/2013; 

Gelet op het gunstig advies van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid van 06/12/2013; 

Overwegende dat derhalve de oprichting van de projectvereniging ‘Kusterfgoed’ volgens deze statuten 
met vier partners kan goedgekeurd worden; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

In te stemmen met het voorstel om een projectvereniging met de naam ‘Kusterfgoed’ op te richten met 
de partners Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge waardoor de aanvraag tot het 
bekomen van een erfgoedconvenant bij de Vlaamse gemeenschap kan ingediend worden. De kosten 
aan deze deelname worden geraamd op 0,30 euro per inwoner per jaar. 

Artikel 2:  

De ontwerpstatuten van de projectvereniging, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit is gevoegd om 
er blijvend deel van te blijven uitmaken, worden goedgekeurd. 
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. Projectvereniging Kusterfgoed - aanstelling 2 leden raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van heden houdende de goedkeuring van de ontwerpstatuten van de 
projectvereniging Kusterfgoed; 

Gezien de samenstelling van de raad van bestuur; 

Gezien de gemeente Middelkerke 2 leden van de raad van bestuur moet aanstellen; 

Overwegende dat deze aanstelling reeds opportuun geacht wordt in afwachting van de definitieve 
oprichting van de projectvereniging; 

Gezien het gemeentedecreet; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Bestuurder 1 Ja Neen 

Ampe – Duron Francine 0 0 

Landuyt Michel 14 0 

Verdonck Geert 9 0 

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten. 

Bestuurder 2 Ja Neen 

Ampe – Duron Francine 13 0 

Landuyt Michel 0 0 

Verdonck Geert 9 0 

Er is 1 blanco stembiljet en geen ongeldige stembiljetten. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Bijgevolg wordt Landuyt Michel, schepen, Koninginnelaan 73, 8430 Middelkerke aangeduid als eerste 
lid van de raad van bestuur van de projectvereniging Kusterfgoed. 

Artikel2: 

Bijgevolg wordt Ampe-Duron Francine, schepen, Lisbloemlaan 1, 8430 Middelkerke aangeduid als 
tweede lid van de raad van bestuur van de projectvereniging Kusterfgoed. 

Artikel3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken vereniging en aan de 
aangeduide leden. 

12. RUP nr. 2quater “Zeedijk – Tennis” – bestek ereloon ontwerper 

a) goedkeuring bijzonder bestek en bijhorende raming 

b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
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Gelet op het Ministerieel Besluit van 23/11/2005 waarbij het bijzonder plan van aanleg nr. 2 “Zeedijk” 
werd goedgekeurd; 

Gelet op de zone 9: “park- en/of sportzone”  van het bijzonder plan van aanleg nr. 2 “Zeedijk” gelegen 
tussen de Leopoldlaan, Koninginnelaan, Prosper. Poulletstraat en Ponchonstraat; 

Overwegende dat de huidige bestemming als park- en/of sportzone slechts een beperkte bebouwing 
van de site toelaat; 

Overwegende dat deze beperkte bebouwingsmogelijkheden het onmogelijk maken om tot een 
rendabele invulling van de site te komen, zie o.m. de eerdere plannen om een ondergrondse parking 
te realiseren op de site; 

Gelet op het overleg tussen het gemeentebestuur en het provinciebestuur d.d. 02/10/2013 waaruit 
blijkt dat de bebouwingsmogelijkheden van de site kunnen uitgebreid worden binnen de voorwaarden 
opgelegd door de bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, o.m. het respecteren van 
de openruimte corridor tussen de Leopoldlaan en de Koninginnelaan; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/11/2013 houdende de gedeeltelijke in 
herzieningstelling van het BPA nr. 2 “Zeedijk” voor wat betreft de zone 9: “park- en/of sportzone” van 
het bijzonder plan van aanleg nr. 2 “Zeedijk” gelegen tussen de Leopoldlaan, Koninginnelaan, Prosper 
Poulletstraat en Alexandre Ponchonstraat; 

Gelet op de kosten voor de opmaak van een nieuw ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan nr. 2quater “Zeedijk - Tennis”, die kunnen geraamd worden op € 13.975,50 (incl. btw); 

Overwegende dat er op het artikel 421/733-60 van de begroting € 218.100 beschikbaar is voor de 
opmaak van ruimtelijke plannen; 

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Gezien alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste 
dag voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes. 

Gezien volgens artikel 26§1.1°a) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “opmaak RUP nr. 2quater “Zeedijk – 
Tennis“ een bestek werd opgemaakt door de technische afdeling; 

Gelet op het bijgevoegde bijzonder bestek; 

Gelet op de beslissing  van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/11/2013 houdende 
principiële goedkeuring van het bijzonder bestek en de bijhorende raming; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en de raming voor de opdracht met als voorwerp 
“opmaak RUP nr. 2quater “Zeedijk – Tennis“. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming 
bedraagt € 13.975,50 (btw inbegrepen). 

Artikel 2: 

De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3: 
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De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden op volgend(e) artikel(s) van het budget 
2013: 

Begrotingsartikel(s) 421/733-60 

Beschikbaar krediet € 218.000 

Geraamd bedrag van de uitgave (incl. btw) € 13.975,50 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

Vragen raadsleden: 

Raadslid D. Van Den Broucke vraagt aan OCMW-voorzitter D. Gilliaert meer uitleg over de gsm-
facturen van Mobistar ingevolge hacking en vraagt waarom het zolang heeft geduurd voor er 
gehandeld is te meer het om twee facturen gaat van verschillende maanden. Het raadslid vraagt of er 
meer is dan een telefonische afspraak met Mobistar m.b.t. deze facturen en stelt te hopen dat de 
uitleg van de OCMW-voorzitter beter is dan het antwoord dat de voorzitter heeft verschaft in de 
OCMW-raad. 

Voorzitter M. Landuyt zegt dat de OCMW-voorzitter als waarnemer in de gemeenteraad zit en dat het 
hier om een OCMW-bevoegdheid gaat waarop de voorzitter reeds een antwoord heeft gegeven in de 
OCMW-raad. 

*** 

Raadslid D. Depoorter vraagt naar de verantwoordelijkheid omtrent het feit dat er veel ex-collega’s van 
de politie geen uitnodiging hebben ontvangen voor de nieuwjaarsreceptie. 

Burgemeester J. Rommel-Opstaele zegt dat dit klopt ingevolge een fout van de administratie maar 
deelt mee dat de uitnodigingen ondertussen zijn verstuurd. 

Raadslid D. Depoorter vraagt of dit ook zo is voor de nieuwjaarswensen. 

Burgemeester J. Rommel-Opstaele zegt hier niets van te weten. 

*** 

Raadslid Lode Maesen vraagt of het waar is dat projecten als Arctos, Jak en CAW zullen worden 
stopgezet. 

Schepen B. Vandekerckhove zegt dat de beslissing omtrent Arctos is verschoven naar februari 
omwille van de eventuele mutatie van het personeelslid dat het dossier beheert. De schepen zegt dat 
het dossier om de verlenging van de samenwerking te bevestigen klaar is. De schepen zegt geen 
weet te hebben van stopzetting wat betreft CAW en JAK.  

Raadslid L. Maesen vraagt naar de ware reden voor het uitstel en vraagt een duidelijk antwoord. 

Schepen B. Vandekerckhove verwijst naar zijn reeds gegeven antwoord. 

Raadslid L. Maesen zegt dat de jeugddienst wordt uitgekleed ten voordele van de dienst 
evenementen en zegt dat er personeel tekort zal zijn voor het project. Het raadslid vraagt of het 
personeelslid hiertoe zal vervangen worden. 

Schepen B. Vandekerckhove zegt dat de beslissing nog moet genomen worden en dat dit in principe 
volgende week zal gebeuren. 

*** 

Raadslid D. Depoorter zegt via de sociale media te hebben vernomen dat een werknemer geen glas 
mag ophalen dat naast de glascontainers staat. Het raadslid zegt dat  de gemeente dit wel moet 
kunnen en zegt dat dit tot gevolg zou hebben dat de gemeente properder is. 
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Schepen J. Devey zegt dat de ophaling in principe gebeurt door een private firma en dat het 
diensthoofd zal worden gelast gevolg te geven aan de opmerking van het raadslid. De schepen 
verwijst naar de gelijkaardige problematiek m.b.t. de ondergrondse afvalcontainers waarbij er volop 
gewerkt wordt aan een ingebrekestelling van de betrokken firma. 

*** 

Raadslid T. Dedecker neemt het woord en stelt dat de kerstmarkt in Middelkerke een aanwinst is voor 
de gemeente waarbij de organisator een goede invulling heeft gegeven aan het project. Het raadslid 
stelt zich wel vragen bij de toewijzingsprocedure en zegt alle stukken m.b.t. deze procedure te zullen 
opvragen bij de gemeentesecretaris nl. bestek, offertes, gunningsverslag en toewijzing. Het raadslid 
zegt hiertoe aangesproken te zijn door een kandidaat die uiteindelijk niet heeft ingeschreven omdat 
het voorliggende bestek financieel niet haalbaar was, maar zegt dat als hij had geweten dat er vijf 
extra marktdagen waren hij wel had ingestoken. Het raadslid spreekt van een ernstig probleem als bij 
de toewijzing van de opdracht één van de essentiële elementen in het bestek, nl. de marktduur, is 
gewijzigd met 5 extra dagen. Het raadslid zegt niet te weten of de persoon een strafklacht zal 
indienen, maar stelt dat het hier om een groot probleem gaat. 

Voorzitter M. Landuyt zegt niet in te gaan op de juridische grond van de zaak en dat het directiecomité 
dat heeft beslist in alle openheid op papier. 

Raadslid T. Dedecker zegt dat hij dit in de plaats van de voorzitter ook niet zou doen en vraagt aan 
schepen L. Pylyser-Dewulf of ze hiervan op de hoogte was.  

Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat ze pas achteraf op de hoogte was. 

Raadslid G. Verdonck merkt op dat het ook het eerste is dat hij ervan hoort maar zegt dat de gevolgen 
hiervan vanuit zijn ervaring als schepen van concessies klaar en duidelijk zijn. Het raadslid vraagt ook 
inzage in alle stukken en vindt dat eigenlijk iedereen, ook de meerderheid, de stukken zou moeten 
krijgen. 

Raadslid T. Dedecker stelt dat, in tegenstelling tot Middelkerke, de kerstmarkt in Westende erbarmelijk 
en schaamteloos was, de Camping Cosmos op het Rauschenbergplein. Het raadslid zegt ook in dit 
dossier alle stukken te zullen opvragen evenals het evaluatieverslag van de bevoegde ambtenaar. 

Het raadslid hoopt dat Winterknetters een nieuwe succesvolle aanwinst wordt voor de gemeente, 
maar spreekt ook in dit dossier over onregelmatigheden in de procedure als zou er na 
inschrijvingstermijn nog kandidaten toegelaten zijn tot de inschrijvingsprocedure. Het raadslid vraagt 
waartoe een procedure dient in de gemeente. 

*** 

Raadslid G. Verdonck zegt te hebben vernomen van ouders in Leffinge dat de speelpleinwerking zou 
verhuizen naar Middelkerke en wenst te weten of dit waar is en hoe dit zou worden gerealiseerd. 

Schepen B. Vandekerckhove antwoordt dat er nog geen definitieve beslissing hieromtrent is en dat de 
bestaande infrastructuren en tenten zouden kunnen dienen voor de speelpleinwerking. Er zou 
busvervoer ingelegd worden. De schepen stelt dat een eventuele concentratie zou toelaten dat er een 
ruimer aanbod kan worden aangeboden, dat de periode van speelpleinwerking langer zou zijn en dat 
de kostenbesparing kan gerealiseerd worden op het vlak van het aantal monitoren.  

Raadslid L. Maesen wijst op de impact voor de plaatselijke jeugdbeweging van Leffinge die meer dan 
100 leden telt en vraagt of de verhuis besproken is met de jeugdraad. Het raadslid zegt dat er een 
beweging op gang is gebracht die indruist tegen het beleidsplan dat gericht is op een versterkte lokale 
jeugdwerking.  

Schepen B. Vandekerckhove antwoordt dat het dossier door het diensthoofd is besproken met de 
jeugdbewegingen. 

Raadslid G. Verdonck merkt op dat er dan toch een beslissing is en zegt dat besparen één ding is 
maar investeren in leefbaarheid minstens even belangrijk is. 

Schepen B. Vandekerckhove zegt dat er nog niets beslist is en dat het dossier voorligt. 



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 09/01/2014 - p. 21/21 

 

*** 

Raadslid G. Verdonck zegt aan de woonwinkel in de Oostendelaan een bord te hebben zien hangen 
met “te huur” en vraagt naar de toekomstige plannen m.b.t. het woonloket. 

OCMW-voorzitter D. Gilliaert antwoordt dat de huurovereenkomst is opgezegd en dat de loketfunctie 
zal geïntegreerd worden in het nieuwe concept in het gemeentehuis. 

Raadslid G. Verdonck vraagt waarom er wordt gekozen voor integratie in het gemeentehuis daar waar 
de initiële bedoeling was om in het straatbeeld zichtbaar te zijn. Het raadslid vraagt of de huidige 
werking zal afgebouwd worden , of er overleg is geweest met de diensten en of er rekening gehouden 
is met de noodzaak aan een privatieve ruimte voor het voeren van vertrouwelijke gesprekken. 

OCMW-voorzitter D. Gilliaert antwoordt dat ook de toegang tot het loket in het gemeentehuis 
laagdrempelig is voor de bevolking, dat het een voorwaarde was dat de huidige werking niet zou 
worden afgebouwd en dat er zeker geen ruimte tekort is in het gemeentehuis. De OCMW-voorzitter 
kadert de herlokalisatie in het streven naar een efficiënter gebouwenbeheer en een rationeler omgaan 
met financiële middelen. 

De burgemeester J. Rommel-Opstaele antwoordt op de vraag van raadslid G. Verdonck, of de werken 
gebaseerd zijn op het oorspronkelijke voorliggende concept, dat het concept is bijgewerkt en dat dit 
nieuwe concept alle diensten bundelt. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:45 uur. 

secretaris de voorzitter 

Pierre Ryckewaert Michel Landuyt 

 

 

 

 


