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Zitting gemeenteraad 13/02/2014 

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, J.M. Dedecker, 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:  L. Landuyt, raadslid; 
 
J.M. Dedecker, raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 

 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 
 
P. Van Looy, sectorfunctionaris administratie, woont de volledige zitting bij als deskundige (o.a. met 
oog op opmaken ontwerpverslag). 

 

Openbare vergadering 

1. Verslag dd. 19/12/2013 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. Verslag dd. 09/01/2014 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Lokale politie - leasing van anonieme voertuigen - goedkeuring beschrijving en raming 

alsook vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

Raadslid D. De Poortere stelt dat zijn fractie tegen dit agendapunt zal stemmen, daarbij verwijzend 
naar het stemgedrag van de fractie bij de behandeling van het budget 2014. Hij merkt op dat het 
voorzien van een wagen voor de officier van wacht/officier bestuurlijke politie niet nodig is en bijgevolg 
een overbodige kost vormt. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in 
openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 
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Overwegende dat de politiezone Middelkerke sedert 2009 beschikt over 6 anonieme voertuigen voor 
het commando, de recherche en de logistiek; 

Gezien deze voertuigen werden aangeschaft via leasing voor de duur van 5 jaar en deze 
huurcontracten aflopen eind augustus en begin september 2014; 

Overwegende dat derhalve 5 voertuigen dienen te worden aangeschaft via leasing; 

Gezien er voertuigen aangeboden worden in het raamcontract DSA 2012 R3 500 van de federale 
politie ten behoeve van de geïntegreerde politie en dat het bestuur dus alleen op zoek moet gaan naar 
een leasingfirma die deze voertuigen wil aanbieden; 

Overwegende dat de aanbesteding tot leasen van de anonieme voertuigen (1 Ford Mondeo, 1 Ford 
Grand C-Max, 1 VW Caddy Maxi en 2 Volvo’s S60), volgens bovenstaand raamcontract, kan 
gebeuren via publicatie in het bulletin der aanbestedingen; 

Gelet op de technische beschrijving, waarbij de keuze van de voertuigen gebaseerd is op de criteria 
die gehanteerd werden tijdens de aanbesteding van 2009; 

Overwegende dat de jaarlijkse kostprijs voor de leasing van deze 5 anonieme voertuigen geraamd 
wordt op € 60.000 (BTW incl.) per jaar en dit voor een duur van 60 maanden vanaf augustus en 
september 2014; 

Gezien de uitgaven voor deze beslissing geput kunnen worden uit de werkingsmiddelen van de 
gewone dienst van het budget onder artikelnummer 330/127-12 van de politiezone voor de periode 
augustus/september 2014 tot augustus/september 2019; 

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 wordt voorgesteld om, overeenkomstig de wet van 15 juni 2006, de leasing te gunnen via 
open aanbesteding; 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur de open aanbesteding in mededinging dient te stellen 
door middel van aankondiging van de opdracht, gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen; 

Gelet op de toepasselijke regels i.v.m de kwalitatieve selectie voor de overheidsopdrachten voor 
aanneming van leveringen in ditzelfde besluit; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord ging met dit 
voorstel in zitting van 28/01/2014; 

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, 
D. Van Den Broucke en M. D’Hondt die tegen stemmen. 

 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de beschrijving van de voertuigen, de raming ten bedrage van 
€ 60.000 (BTW incl.) per jaar alsook de voorwaarden en wijze van gunnen (open aanbesteding) voor 
deze opdracht. 

Artikel 2: 
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Het college toestemming geven om deze opdracht te gunnen na open aanbesteding. 

Artikel 3: 

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

Begrotingsartikel 330/127-12 

Geraamd bedrag van de uitgave € 300.000 (BTW incl.) voor een periode van 60 

maanden of € 60.000 (BTW incl.) per jaar 

Beschikbaar krediet € 195.979 

 

Stemming: 16 stemmen voor, 7 stemmen tegen 

4. Lokale politie - aankoop overgooiers en verkeersparka's via raamcontract - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in 
openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

Overwegende dat de lokale politie Middelkerke beschikt over een 70-tal fluorescerende overgooiers 
en een 10-tal verkeersjassen (oud model) met de vermelding “POLITIE”, dewelke behoren tot de 
functieuitrusting van de interventieleden van de politiezone Middelkerke; 

Gezien de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
omtrent het werken in verkeersomstandigheden gewijzigd werden; 

Gezien deze wijziging een draagplicht oplegt van kledij met hoge zichtbaarheid in overeenstemming 
met klasse 3 van de ISO-norm 20471; 

Overwegende dat de huidige overgooiers en verkeersjassen waarover de politiezone Middelkerke 
beschikt aldus niet meer voldoen aan bovenvermelde eisen; 

Gezien er bijgevolg 70 nieuwe overgooiers en 16 verkeersparka’s dienen aangeschaft te worden die 
wel voldoen aan de nieuwe richtlijnen; 

Gezien deze 70 overgooiers kunnen worden aangekocht op basis van het lopend meerjarig 
raamcontract van de federale overheid, toegankelijk voor de geïntegreerde politie met 
referentienummer DGS/DSA 2011 R3 467, toegewezen aan de firma Cerbul, Via G. Marconi 105 te 
31020 Revine Lago (IT) en deze aankoop geraamd wordt op € 1.700 (BTW incl.); 

Gezien de 16 verkeersparka’s kunnen worden aangekocht op basis van het lopend meerjarig 
raamcontract van de federale overheid, toegankelijk voor de geïntegreerde politie met 
referentienummer DSA 2011 R3 260, toegewezen aan de firma Jomex nv, Ferrerlaan 76 te 9000 Gent 
voor een geraamd bedrag van € 4.200 (BTW incl.); 

Gezien de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien zijn op de buitengewone begroting van de 
politiezone Middelkerke voor het jaar 2014 onder artikelnummer 330/744-51; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28/01/2014 principieel 
akkoord ging met dit voorstel; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de aankoop van 70 overgooiers voor de lokale politie via het federaal 
raamcontract met referentienummer DGS/DSA 2011 R3 467, toegewezen aan de firma Cerbul, Via G. 
Marconi 105 te 31020 Revine Lago (IT), voor een geraamd bedrag van € 1.700 (BTW incl.) 

Artikel 2: 
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Akkoord te gaan met de aankoop van 16 verkeersparka’s voor de lokale politie via het federaal 
raamcontract met referentienummer DSA 2011 R3 260, toegewezen aan de firma Jomex nv, 
Ferrerlaan 76 te 9000 Gent, voor een geraamd bedrag van € 4.200 (BTW incl.). 

Artikel 3: 

Het college toestemming te geven om deze opdracht verder af te handelen (gunning). 

Artikel 4: 

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

Begrotingsartikel 330/744-51 

Beschikbaar krediet € 15.000 

Geraamd bedrag van de uitgave € 1.700 (BTW incl.) voor de overgooiers 

€ 4.200 (BTW incl.) voor de parka’s 

Leverancier Voor de overgooiers 

Cerbul 

Via G. Marconi 105 

31020 Revine Lago (It) 

Voor de parka’s 

Jomex nv 

Ferrerlaan 76 

9000 Gent 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. Openbare orde en veiligheid - verkeer - politieverordeningen - akteneming 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de artikelen 119 en 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de regeling van het administratief toezicht op de gemeenten; 

Overwegende dat de burgemeester de volgende politieverordening uitgevaardigd heeft: 

 Op 18/12/2013 n.a.v.het plaatsen van een kindermolen in de Priorijlaan i.h.k.v. het kerstevent 
Westende-Bad vanaf 18/12/2013 tot en met 05/01/2014 

Neemt akte: 

Artikel 1: 

Van het navolgende besluit dat door de burgemeester werd genomen op 18/12/2013: 

‘Besluit van burgemeester dd. 18/12/2013 

WTC Lacodam vzw - tijdelijk politiereglement op het verkeer in de 
Priorijlaan vanaf 18/12/2013 tot en met 05/01/2014 n.a.v. het kerstevent 
Westende-Bad Rauschenbergplein 

Wij, Janna Rommel - Opstaele, burgemeester van de gemeente Middelkerke; 

Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 02/12/2013 waarbij toelating werd verleend tot het 
organiseren van voornoemd evenement op het openbaar domein; 
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Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, rust en veiligheid, speciale 
verkeersmaatregelen te treffen ter gelegenheid van deze organisatie; 

Overwegende dat het onmogelijk is voor de gemeenteraad om nog tijdig de vereiste 
verkeersverordening uit te vaardigen; 

Overwegende dat ieder uitstel gevaar met zich zou kunnen meebrengen en aan het publiek en de 
weggebruikers schade zou berokkenen; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis ingevoegd bij wet van 12 december 
2006; 

Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit 
dd. 16 maart 1968; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 01 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie 
van het verkeer; 

Gelet op art. 134 en 135§2 van de gemeentewet; 

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;  

Gelet op het feit dat het uitsluitend een gemeenteweg betreft; 

Gelet op de noodzaak een aanvullend reglement op te stellen ter gelegenheid van bedoeld evenement, 
teneinde een vlot verloop van de organisatie te verzekeren; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 09/05/2011 (75) ivm 
voorbehouden parkeerplaatsen i.h.k.v. evenementen; 

Gezien de vraag van de dossierbeheerder om ter gelegenheid van voornoemd evenement volgende 
tijdelijke parkings/parkeerverboden in te voeren: 

 In de Priorijlaan, t.h.v. huisnummer 39, over 3 parkeerplaatsen – kant Rauschenbergplein; 

Gezien deze vraag gemotiveerd wordt als volgt: 

 Het gebruik van deze parkeerplaatsen is noodzakelijk voor een vlotte organisatie van het 

evenement; 

Gezien de laattijdigheid van de aanvraag kan het advies niet meer gevraagd worden aan de lokale 
politie; 

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van het kerstevent Westende-Bad Rauschenbergplein worden 
volgende verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1: 

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgend gedeelte van straat: 

1.1. Vanaf 18/12/2013 om 08.00u tot en met 05/01/2014 om 18.00u  

 In de Priorijlaan, t.h.v. huisnummer 39, over 3 parkeerplaatsen – kant Rauschenbergplein 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E3. 

Dit artikel is niet van toepassing voor het plaatsen van een kindermolen. 

Artikel 3: 
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Inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen, voor 
zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen andere straffen voorzien 
zijn. 

Artikel 4: 

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

 Het treedt in werking op 18/12/2013 om 08.00u. Het houdt op uitwerking te hebben op 
05/01/2014 om 18.00u. 

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan WTC Lacodam vzw (Danny Van Den Broucke, Duinenweg 435 –  
8430 Middelkerke – 0472 72 83 89), dienst toerisme (Bart Verdonck), dienst parkeerbeheer, de werf 
en de lokale politie.’ 

 

Artikel 2: 

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg in 
Brugge en aan de Griffie van de Politierechtbank in Brugge, afdeling Oostende. 

6. Lokale politie - aankoop zomervesten voor motorrijders - goedkeuring beschrijving en 

raming alsook vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in 
openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

Overwegende dat de lokale politie Middelkerke beschikt over 8 interventieleden die ingezet worden als 
motorrijder; 

Gezien deze motorrijders dienen te beschikken over aangepaste kledij om deze interventies te kunnen 
uitvoeren; 

Overwegende de huidige motorkledij waarover de motorrijders beschikken niet geschikt is bij zomerse 
temperaturen; 

Gezien de motorrijders, door wijziging van de wegcode, niet langer met korte mouwen mogen rijden; 

Overwegende dat zich om die reden de aanschaf van een lichtere motorvest met lange mouwen 
opdringt; 

Gezien voorgesteld wordt om de aankoopprocedure op te starten in afwachting van goedkeuring van 
dit voorstel door het BOC; 

Gezien de kostprijs geraamd wordt op € 2.900 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien zijn op de buitengewone begroting 
van de politiezone Middelkerke voor het jaar 2014 onder artikelnummer 330/744-51; 

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

Gezien volgens art. 5 §4 van het KB van 14/01/2013 de algemene uitvoeringsregels niet toepasselijk zijn op 

opdrachten waarvan het bedrag (excl. BTW)  € 8.500; 

Overwegende dat bijgevolg de aankoop kan gebeuren via eenvoudige aanneming van factuur (KB 15/07/2011, 

art. 105); 

Gelet op de bijgevoegde omschrijving van de opdracht; 

Gezien het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28/01/2014 principieel akkoord ging 
met deze opdracht; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de beschrijving voor de aankoop van 8 zomervesten met lange mouwen, ten 
behoeve van de motorrijders van de lokale politie Middelkerke voor een geraamd bedrag van € 2.900 
(incl. BTW) 

Artikel 2: 

Het college opdracht te geven om over te gaan tot gunning volgens de onderhandelingsprocedure en 
de voorwaarden zoals vermeld in het bestek. 

Artikel 3: 

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

Begrotingsartikel 330/744-51 

Geraamd bedrag van de uitgave € 2.900 (BTW incl.) 

Beschikbaar krediet € 15.000 - € 5.900 (parka’s en overgooiers) = € 9.100 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. Lokale politie - vacantverklaring diverse plaatsen - goedkeuring 

Raadslid D. De Poortere verwijst naar zijn tussenkomst bij de behandeling van het budget 2014  van 
de zone en meer specifiek de verhouding tussen calog en operationeel personeel. Er zijn sedert 2006 
al regelmatig formatie-aanpassingen gebeurd. Hij stelt vragen bij het gevoerde personeelsbeleid en 
vraagt de mogelijkheid van een externe audit te onderzoeken. 

De burgemeester stelt in relatie met het personeelsbeleid dat zij vernomen heeft dat personeelsleden 
volgens interne richtlijnen niet meer rechtstreeks met de burgemeester mogen communiceren. Zij 
distantieert zich van dergelijke richtlijn indien die zou bestaan en zal in dit verband overleg hebben 
met de korpschef. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451; 

Gelet op art 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op 2 niveau’s; 

Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de politiezone 
Middelkerke vastlegt; 

Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden 
van de lokale politie;  
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Gelet op art VI.II.16 van voornoemd KB; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 

Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater; 

Gelet op de personeelsformatie van de politiezone zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 
21/06/2011 (5); 

Gelet op de begrotingsbesprekingen met oog op de opmaak van het budget voor het werkingsjaar 
2014 en volgende;  

Overwegende tijdens deze besprekingen een aantal afspraken werden gemaakt omtrent het al dan 
niet invullen van bepaalde (vacante) plaatsen op de formatie; 

Overwegende dat een nieuw besluit met betrekking tot de vacantverklaring van diverse plaatsen 
wenselijk is om het overzicht te bewaren;  

Overwegende dat dit besluit alle voorgaande opheft;  

Overwegende dat de eerdere vacantverklaring van een plaats CAlog niv C – bestuurlijke zuil wordt 
ingetrokken; 

Overwegende dat de eerdere vacantverklaring van een plaats CAlog niv B – ICT-consulent wordt 
ingetrokken; 

Overwegende dat de eerdere vacantverklaring van twee plaatsen HINP – wachtofficier dienen te 
worden bevestigd; 

Overwegende dat bijkomend de vacantverklaring van een plaats INP – motorrijder dient te worden 
bevestigd;  

Overwegende dat de vacantverklaringen gelden tot invulling van de plaatsen of tot herroeping door de 
gemeenteraad;  

Om deze redenen,  

Beslist:  

Artikel 1:  

De plaats CALog niv C – bestuurlijke zuil is niet langer vacant.  

Artikel 2:  

De plaats CALog niv B – ICT-consulent is niet langer vacant.  

Artikel 3:  

Er worden twee plaatsen HINP – wachtofficier vacant verklaard. Deze vacantverklaring geldt tot 
invulling of tot herroeping door de gemeenteraad.  

Als selectiemodaliteit wordt gekozen voor het inwinnen van het advies van een selectiecommissie, 
waarvan de leden als volgt worden bepaald:  

Voorzitter: de heer J. Duchi, korpschef, of de door hem aangewezen officier 

Bijzitters: nader te bepalen door de voorzitter, en minstens bekleed met de graag van HINP.  

Artikel 4:  

Er wordt een plaats INP – motorrijder vacant verklaard. Deze vacantverklaring geldt tot invulling of tot 
herroeping door de gemeenteraad.  

Als selectiemodaliteit wordt gekozen voor een één of meerdere praktische proeven, aangevuld met 
een gesprek met de selectiecommissie, waarvan de leden als volgt worden bepaald:  

Voorzitter: de heer J. Duchi, korpschef, of de door hem aangewezen officier 
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Bijzitters: nader te bepalen door de voorzitter, en minstens bekleed met de graag van HINP.  

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Verslag klachtenbehandeling 2013 - kennisname 

Gezien het reglement van de klachtenbehandeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 
10/04/2008 (12); 

Gezien de daarin vervatte regeling inzake rapportering; 

Gezien het verslag terzake voor het jaar 2013; 

Bijgevolg; 

Neemt kennis: 

Enig artikel: 

Van het verslag klachtenbehandeling 2013 . Dit verslag wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er 
integraal deel van te blijven uitmaken. 

9. Herstelling RAVO veegmachine na ongeval - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur beschikt over 2 straatveegmachines om het hele grondgebied 
proper te houden; 

Gezien deze machines instaan voor het reinigen van straatgoten, pleinen, de zeedijk,…; 

Overwegende dat door een aanrijding met een betonelement op de zeedijk de straatveegmachine 
ernstig beschadigd raakte; 

Gezien de machine diende te worden getakeld naar de fabriek waar de machine werd aangekocht 
waar hij volledig werd gedemonteerd om te kijken welke stukken er allemaal defect waren; 

Overwegende dat de firma nv Karel De Kegel, Joseph Cardijnstraat 7 te 9420 Erpe-Mere de enige, 
door het bestuur gekende, firma is in België waar dergelijke machines worden verdeeld en dus ook 
hersteld; 

Gezien deze firma na ontmanteling een bestek voor de herstelling heeft opgemaakt ten bedrage van 
€ 13.986,91 (BTW incl.); 

Overwegende dat deze machine bovendien niet meer omnium is verzekerd; 

Gezien deze kosten dan ook volledig door het bestuur dienen te worden gedragen; 

Overwegende dat er voor deze opdracht budget voorzien is onder beleidsitem 02000, AR 2430000 
van het budget 2014; 

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°f) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder beroep op mededinging (slechts 1 firma gekend bij bestuur die 
dergelijke machines herstelt); 
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Overwegende dat daarom wordt voorgesteld om deze herstelling te laten uitvoeren door de firma 
Karel De Kegel, Joseph Cardijnstraat 7 te 9420 Erpe-Mere voor een bedrag van € 13.986,91 (BTW 
incl.); 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de herstelling van een straatveegmachine van het merk RAVO door de firma 
Karel De Kegel nv, Joseph Cardijnstraat 7 te 9420 Erpe-Mere voor een bedrag van € 13.986,91 (BTW 
incl.) 

Artikel 2: 

Opdracht te geven aan het schepencollege om deze opdracht verder af te handelen (gunning) 

Artikel 3: 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden op volgend(e) artikel(s) van het budget 
2014 : 

Beleidsitem / AR 02000/2430000 

Actie / overig beleid Overig beleid (OB) 

Beschikbaar krediet € 30.000 

Bedrag van de uitgave (incl. BTW) € 13.986,91 (BTW incl.) 

Naam en adres van de begunstigde 

Nv Karel De Kegel 

Joseph Cardijnstraat 7 

9420 Erpe-Mere 

BTW-nr BE0427.994.682 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Arktos vzw - goedkeuring 

Raadslid L. Maesen vindt de overeenkomst en samenwerking een meerwaarde. Hij vraagt naar de 
motivering van het college om de voorgestelde overeenkomst alsnog goed te keuren na een 
aanvankelijke weigering door het college. 

Schepen B. Vandekerckhove verklaart dat het nooit de bedoeling was om de werking stop te zetten. 
Een en ander was wel gekoppeld aan personeelswijzigingen in de jeugddienst. Hij stelt niet te hebben 
willen wachten op de bespreking van een nota ter zake om dit punt op de gemeenteraad te laten 
behandelen om zo uitvoering te kunnen geven aan eerder aangegane engagementen.  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gezien het visum van de financieel beheerder met refertenummer 2014/415; 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013; 

Gezien het budget 2014, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2014; 
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Gelet op de actie S2D2AP1A2 “de bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties”; 

Gelet op het feit dat de gemeente Middelkerke één van de 54 gemeenten is die kunnen intekenen op 
de 2de Vlaamse prioriteit voor het jeugdbeleid "de bevordering van de participatie aan het jeugdwerk 
van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties". Ze werden geselecteerd op basis 
van zeven sociaalgeografische indicatoren die maatschappelijke kwetsbaarheid bij kinderen en 
jongeren bepalen. De selectie geldt voor de volledige beleidsperiode 2014-2019. De berekening 
gebeurde op basis van de cijfers 2009, 2010 en 2011; 

Gelet op het feit dat de gemeente Middelkerke al  jarenlang samenwerkt met Arktos vzw mbt 
vrijetijdsbesteding voor jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus; 

Gelet op het feit dat de huidige samenwerkingsovereenkomst dd. 26 april 2007 aan een actualisatie 
toe was; 

Gelet op geactualiseerd voorliggend ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 

Overwegende dat de overeenkomst afgesloten wordt voor de ganse duur van het meerjarenplan 
2014-2019; 

Overwegende dat de overeenkomst jaarlijks opzegbaar is met een opzegtermijn van 3 maanden; 

Overwegende dat Arktos vzw jaarlijks een vergoeding ontvangt voor de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst; 

Overwegende dat dit bedrag (€ 28.934) jaarlijks wordt geïndexeerd; 

 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraad beslist om de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst met vzw Arktos goed 
te keuren. De tekst van de samenwerkingsovereenkomst 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 07500/6499999 

Actie/overig beleid Actie S2D2AP1A2
(2.2.1.2)

 

Beschikbaar krediet 2014: 

€ 28.934 

2015-2019: 

voldoende in MIP 

Bedrag van de uitgave (incl. BTW) 2014: 

€ 28.934 

2015-2019: 

€ 28.934 geïndexeerd 

Begunstigde Arktos vzw 

 

Artikel 3:  

Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de jeugddienst, vzw Arktos en de financiële 
afdeling. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. Reglement Middelkerkse sporttrofeeën - goedkeuring 



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 13/02/2014 - p. 12/35 

 

Volgens raadslid D. Van Den Broucke moet het voorstel uitgebreid worden om ook externen de 
mogelijkheid te geven om kandidaten voor te dragen. 

De voorzitter merkt op dat volgens voorliggende tekst “eender wie” een voordracht kan doen. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gelet op de jaarlijkse organisatie van het Middelkerks Sportgala, waarop de Middelkerkse 
sporttrofeeën worden uitgereikt; 

Gelet op het feit dat het Sportgala in het verleden een organisatie was van de sportraad, maar dat 
deze overgenomen is door de gemeente, in samenwerking met de sportraad, en dat het reglement 
bijgevolg door het gemeentebestuur opgemaakt wordt; 

Gelet op het feit dat men de Trofee van Sport, de Jeugdsporttrofee en de Trofee voor sporter met een 
handicap tot nu toe maar eenmalig kon winnen; 

Gelet op het advies van de sportraad om het reglement aan te passen, zodanig dat men de Trofee 
van Sport en de Trofee voor sporter met een handicap meermaals kan winnen; 

Gelet op het feit dat deze aanpassing enkel van toepassing is op de Trofee van Sport (+16j) en de 
Trofee voor sporter met een handicap, maar niet op de Jeugdsporttrofee (-16j); 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het reglement betreffende het jaarlijks toekennen van de Middelkerkse sporttrofeeën, waarvan de 
tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken, wordt 
goedgekeurd. 

Artikel 2:  

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

Artikel 3:  

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de sportraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. Subsidiereglement voor het plaatsen van een thermische zonne-energie-installatie en 

opheffing subsidiereglement voor de aankoop en installatie van een thermische en/of 

fotovoltaïsche zonne-energie-installatie als alternatieve verwarmings- en elektriciteitsbron  - 

goedkeuring 

Raadslid T. Dedecker verklaart dat zijn fractie zich zal onthouden bij de stemming over dit 
agendapunt, omdat zij principiële bezwaren hebben tegen het systeem van toekennen van subsidies, 
ook al zijn ze voorstander van alternatieve energiebronnen. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 10/12/2009 houdende de goedkeuring van het gemeentelijk 
subsidiereglement voor de aankoop en installatie van een thermische en of fotovoltaïsche zonne-
energie-installatie als alternatieve verwarmings- en elektriciteitsbron; 

Gezien de federale overheid vanaf 1 februari 2014 geen subsidies (in de vorm van groenestroom 
certificaten) meer geeft voor wie na 1 januari 2013 zonnepanelen installeerde; 
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Overwegende dat het daarom opportuun lijkt om nog enkel een gemeentelijke subsidie te geven voor 
het plaatsen van een installatie van een thermische installatie en niet langer voor fotovoltaïsche 
zonnepanelen; 

Gezien het huidige reglement dus dient opgeheven te worden en er een nieuw reglement voor het 
plaatsen van een thermische zonne-energie-installatie dient opgemaakt te worden; 

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 die zich 
onthouden. 

 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het subsidiereglement  dd. 10/12/2009 houdende de aankoop en installatie van een thermische en of 
fotovoltaïsche zonne-energie-installatie als alternatieve verwarmings- en elektriciteitsbron wordt 
opgeheven. 

Artikel 2:  

Het subsidiereglement voor het plaatsen van een thermische zonne-energie-installatie wordt 
goedgekeurd volgens de hieronder opgenomen tekst. 

Artikel 3: 

Dit besluit treedt in werking op 14/02/2014. 

Artikel 4: 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

Subsidiereglement voor het plaatsen van een thermische zonne-
energie-installatie 

Artikel 1: Definities 

Woning een huis of appartement hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van één gezin. 

Woongebouw het gebouw dat meerdere woningen omvat of kan omvatten 

Bedrijfsgebouw een gebouw hoofdzakelijk bestemd voor de productie of het aanbieden (verkoop) 
van handelswaar, voor het verlenen van diensten of voor het uitvoeren van de 
administratie er rond. 

Schoollokaal om het even welk lokaal van een school, ongeacht de aard van het onderwijsnet. 

 

Artikel 2: 

Binnen de perken van de kredieten voorzien op het gemeentebudget wordt een bedrag aangewend 
voor het subsidiëren van de plaatsing van een thermische zonne-energie-installatie voor de captatie 
van zonne-energie op woningen, schoollokalen, woon- en bedrijfsgebouwen op het grondgebied van 
de gemeente Middelkerke. 

Artikel 3: 

De subsidie bedraagt € 400 per installatie van een thermische zonne-energie-installatie. Per woning, 
school, bedrijfs- en woongebouw kan slechts 1 subsidie per thermische installatie toegekend worden. 

Artikel 4: 

Deze subsidie komt boven op andere subsidies verleend door de gemeente, hogere overheden of 
intercommunales. 
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Artikel 5: 

De plaatsing moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, 
verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap. 

Artikel 6: 

De subsidie voor een thermische zonne-energie-installatie wordt enkel verleend indien het thermisch 
zonnepaneel een oppervlakte heeft van min. 2 m². Installaties voor zwembadverwarming en 
fotovoltaïsche installaties komen niet in aanmerking. 

Artikel 7: 

De betoelaging wordt toegekend: 

 na voorlegging van een ingevuld aanvraagformulier; 

 na voorlegging van de facturen; 

 indien de netbeheerder infrax eveneens een subsidie verleent, na voorlegging van de 
subsidietoezegging of subsidieverlening door de infrax; 

 na voorlegging van de nodige vergunningen, indien vergunningsplichtig; 

 na controle ter plaatse door één door het bestuur aangeduide ambtenaar.  

Artikel 8: 

De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon moet gerechtigd zijn tot het (laten) 
plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd: 

 De eigenaar van het gebouw; 

 De gebruiker of huurder van het gebouw , mits de eigenaar het aanvraagformulier voor 
akkoord heeft ondertekend. 

Artikel 9: 

De aanvrager verbindt er zich toe de thermische zonne-energie-installatie minimum 10 jaar te 
gebruiken na toekenning van de premie op straffe van teruggave van de verleende subsidie. 

Artikel 10: 

Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, te rekenen vanaf de aanvraagdatum, komen in 
aanmerking. 

Artikel 11: 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle geschillen i.v.m. dit subsidiereglement. 

Artikel 12: 

Het subsidiereglement treedt in werking vanaf 14 februari 2014. 

 

 

Stemming: 18 stemmen voor, 5 onthoudingen 

13. Oprichting van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: 

Benoeming deskundigen en hun plaatsvervangers 

Benoeming vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen en hun plaatsvervangers 

Benoeming voorzitter GECORO 

Benoeming ondervoorzitter GECORO 

Benoeming vaste secretaris GECORO  

Raadslid G. Verdonck vindt de titel van het agendapunt misleidend omdat er reeds over gestemd werd 
in oktober 2013. In haar niet goedkeuringsbesluit heeft de deputatie de argumenten van de oppositie 
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bijgetreden aldus het raadslid en hij geeft daarbij lezing van het motiverend gedeelte van het bedoelde 
besluit. 

Het raadslid is verbaasd vast te stellen dat dezelfde kandidatenlijst weerhouden wordt. Hij maakt 
gewag van partijpolitieke voorkeur en vindt dat de handelswijze “lachen met de deputatie” betekent.  

Raadslid T. Dedecker treedt raadslid G. Verdonck bij. Hij spreekt van schaamteloos langs de kant 
schuiven van kandidaat deskundigen, zoals prof. Allaert. Hij vindt een en ander ook “triestig” voor de 
betrokken personen persoonlijk die door de deputatie als ondeskundig werden bestempeld. 

Op de vraag van raadslid D. Van Den Broucke of de voordracht van het VVV niet moet aangepast 
worden omdat het VVV juridisch niet meer bestaat, antwoordt de voorzitter negatief omdat de 
bestaande, eerder ingediende voordrachten gebruikt worden. 

Schepen L. Pylyser-Dewulf verwijst naar de strenge houding van de deputatie. Er zijn vooral 
problemen met 2 vrouwelijke kandidates die verkozen werden als deskundige-plaatsvervanger. Bij het 
hernemen van het dossier werd er geopteerd om de bestaande voordrachten en kandidaturen te 
behouden. Er wordt voorgesteld om te putten uit de bestaande kandidaturen en voordrachten. In 
plaats van de 2  vrouwelijke kandidates die verkozen werden als deskundige-plaatsvervanger zullen 
de afgevaardigden van de huisvestingsmaatschappijen voorgedragen worden.  

Volgens raadslid G. Verdonck wordt er niet tegemoet gekomen aan de essentie van de opmerkingen 
van de deputatie. 

Raadslid T. Dedecker spreekt van “bestuurlijke arrogantie”. 

De voorzitter merkt op dat de deputaie personen niet onbekwaam of ondeskundig verklaard heeft, wel 
werd opgemerkt dat de deskundigheid onvoldoende bewezen werd. 

De Gemeenteraad in openbare, gewone vergadering bijeen; 

Gelet op artikel 28 en 35 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (= VCRO); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor 
de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies 
voor ruimtelijke ordening; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 03/05/2001 waarbij de gemeenteraad akkoord gaat 
met de volgende elementen: 

De oprichting van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening met 12 leden, voorzitter 
inbegrepen (9 voor de maatschappelijke geledingen en 3 deskundigen). 

De volgende maatschappelijke geledingen worden aangeduid om deel uit te maken van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: vereniging van werkgevers, 
werknemersverenigingen, vereniging van landbouwers, milieuverenigingen en toeristische sector en 
dit in de volgende samenstelling: 

 Functie Aantal leden 

1. vereniging van werkgevers 2 

2. werknemersverenigingen 3 

3. vereniging van landbouwers 2 

4. milieuverenigingen 1 

5. toeristische sector 1 

 

 Het toekennen van presentiegelden aan de deskundigen, niet zijnde de gemeentelijke 

ambtenaren, gelijk aan de zitpenningen, toegekend aan een gemeenteraadslid. Er worden geen 
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reis- en verblijfsvergoedingen toegekend. Er worden ook geen presentiegelden toegekend aan 

de leden van de maatschappelijke geledingen. 

 Het aanduiden van de technische afdeling om het permanent secretariaat van de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening waar te nemen. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11/04/2013 waarbij de gemeenteraad akkoord gaat om volgende 

elementen te wijzigen aan de beslissing van de gemeenteraad van 03/05/2001: 

 De oprichting van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening met 13 leden, voorzitter 

inbegrepen (9 voor de maatschappelijke geledingen en 4 deskundigen). 

 De maximum toe te kennen presentiegelden van de leden van de gemeentelijke commissie voor 

ruimtelijke ordening  worden als volgt vastgesteld: 

 

Functie Bedrag 

Voorzitter gelijk aan de zitpenning van een gemeenteraadslid 

Deskundige  € 125 

Vertegenwoordiger maatschappelijke geleding  € 75 

 

Gelet op de oproep vanwege het gemeentebestuur waarbij deskundigen en de aangeduide maatschappelijke 

geledingen gevraagd werden hun kandidatuur in te dienen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 03/10/2013 houdende de samenstelling van de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening; 

Overwegende dat deze beslissing ter goedkeuring werd voorgelegd aan de deputatie van de provincie West-

Vlaanderen conform artikel 1.3.3 §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/10/2013 houdende de niet 

goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing dd. 03/10/2013 houdende hersamenstelling van de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening, wegens volgende redenen: 

1. Uit de kandidaturen van Diane Delacauw, An Vanhercke, Marijn Proot en Dirk Baeteman blijkt 

geenszins de deskundigheid van deze kandidaten.  Hun deskundigheid is onvoldoende gemotiveerd in 

hun kandidaatstelling.  Dit klemt des te meer omdat de nodige deskundigheid wel aanwezig was bij de 

niet-weerhouden kandidaat-deskundigen. 

2. De kandidaturen van Nadia Verplancke, Rita Jonckheere en Isabelle Depla zijn niet voorgedragen uit 

hoofde van een lokale vereniging of organisatie, maar dat de kandidaten integendeel zichzelf 

voordragen.   

3. Kristien Mulier wordt vanuit de maatschappelijke geleding voor de werkgevers voorgedragen als 

effectief lid met Charles Depoorter.  Evenwel kan uit de mail van mevr. Mulier worden afgeleid dat in 

casu het 2/3 quotum enkel op papier wordt toegepast .  

 

Overwegende dat de gemeenteraad een nieuwe beslissing dient te nemen betreffende de samenstelling van de 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; 

Gelet op de overzichtslijst, opgemaakt door de technische afdeling, inzake de ingediende kandidaturen voor de 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: 

Geselecteerde 
maatschappelijke geledingen 

Verenigingen  

 Effectief Plaatsvervanger 
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Vereniging van werkgevers Unizo Nancy Gryson Els Dierendonck 

2 leden Liberaal verbond 
zelfstandigen  

Kristien Mulier Charles Depoorter  

    

    

    

Vereniging van werknemers ACLVB Nadia Verplancke Rita Jonckheere 

3 leden ACV Karoline Pire Freddy Bluekens 

 Horeca Vlaanderen Xavier Vercaemst Isabelle Depla 

    

    

    

Vereniging van landbouwers boerenbond Mieke Vanheule Filip Claeys 

2 leden ABS Johan Vergauwe Cecile Vandenbussche 

    

    

    

    

Milieuverenigingen milieuraad Ronny Van Der Weijde  Johan Broidioi 

1 lid    

    

    

    

Toeristische sector VVV Middelkerke Piet Panckoucke Katrien ‘t Kindt 

1 lid    

 

Overwegende dat volgende kandidaturen voor de geleding deskundige werden ontvangen: 

 

Naam Motivatie 

Marnix Boddez 

 

 

 Architect van beroep 

 6 jaar ervaring als voorzitter van de gecoro Middelkerke 

 Sterke lokale expertise m.b.t. ruimtelijke ordening, vastgoed, 

…  

Wim Desender 

 

 

 Lid gemeentelijk overleg huisvesting Middelkerke 

 Lid algemene vergadering VVV Middelkerke 

 Grondige kennis van de lokale ruimtelijke ordening o.m. door 

bijwonen en deelname aan de besprekingen gecoro 

vergaderingen 

Dirk Baeteman 

 

 

 Kennis van wateringen en polder als lid van het Polderbestuur 

 Gewezen lid van de gecoro Middelkerke 

 Bijkomende opleiding ruimtelijke planning, 

stedenbouwkundige vergunningen  
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Ronny Van Troostenberghe 

 

 

 Architect van beroep 

 12 jaar ervaring in de gecoro van Middelkerke waarvan 6 jaar 

als voorzitter 

 Sterke lokale expertise inzake ruimtelijke ordening en vastgoed 

Patrick Verbrugge  Gegradueerde Topografie (landmeter) 

 Ervaring met ruimtelijke ordening vanuit functie als directeur 

SHM IJzer & Zee 

 Ruime ervaring als gecoro lid in Nieuwpoort, Koksijde en 

Middelkerke 

Pat Vansevenant  Ervaring met ruimtelijke ordening vanuit functie als directeur 

SHM WoonWel 

 Ruime ervaring als gecoro lid in Oostende, Gistel, Ichtegem, 

Middelkerke, Bredene 

Marijn Proot 

 

 

 Architect van beroep 

 Innovatief inzake invullen van de bebouwde ruimte dmv 

vooruitstrevende ontwerpen 

 Sterke lokale expertise m.b.t. ruimtelijke ordening, vastgoed, 

… 

An Vanhercke 

 

 

 Landbouwexpertise 

 Bestuurder sociale huisvestingsmaatschappij 

Diane Delacauw 

 

 

 Kennis van de lokale economie 

Kurt Knockaert  Bouwkundig industrieel ingenieur 

 15 jaar relevante werkervaring mbt de praktische en 

theoretische aspecten van o.m. residentiële bouwkunde, 

utiliteitsbouw, … 

 Ervaring als projectingenieur bij studiebureau  

Erwin Mares  Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar Ichtegem 

 Opleiding als ruimtelijk planner 

 Secretaris gecoro Ichtegem 

 

Overwegende dat het tot de soevereiniteit van de gemeenteraad behoort om te beslissen wie als effectief lid en 

wie als plaatsvervangend lid zal zetelen; dat bij de keuze van de leden rekening dient gehouden te worden met de 

graad van deskundigheid; dat de deskundigheid niet noodzakelijk dient te worden aangetoond aan de hand van 

titels en diploma’s, doch dat ook kennis van en ervaring met de feitelijke lokale toestand een waardevol 

criterium is; 

Overwegende dat alle kandidaten voldoen aan het gewenste profiel om als deskundige te zetelen in de 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, met uitzondering van mevr. Diane Delacauw en mevr. An 

Vanhercke;  
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Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarbij het de taak is van het college van 

burgemeester en schepenen om de voorzitter en de vaste secretaris van de gemeentelijke commissie voor 

ruimtelijke ordening voor te dragen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van dd. 28/01/2014 tot principiële 

aanduiding van de leden van de GECORO, de voordracht van de voorzitter van de GECORO, de voordracht van 

de ondervoorzitter van de GECORO en de voordracht van de vaste secretaris van de GECORO; 

Gezien de opeenvolgende geheime stemmingen waartoe er werd overgegaan met volgend resultaat: 

Deskundige 1 - effectief JA NEEN 

Baeteman Dirk  0 0  

Boddez Marnix 15 1 

Delacauw Diane  0  0 

Desender Wim  0  0 

Knockaert Kurt 2  0 

Mares Erwin  0  0 

Proot Marijn  0  0 

Van Troostenberghe Ronny  0  0 

Vanhercke An  0  0 

Vansevenant Pat  0 0  

Verbrugge Patrick 3  0 

   

Deskundige 2 - effectief JA NEEN 

Baeteman Dirk  0 0  

Boddez Marnix  0  0 

Delacauw Diane  0  0 

Desender Wim 14  0 

Knockaert Kurt 6  0 

Mares Erwin  0  0 

Proot Marijn  0  0 
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Van Troostenberghe Ronny  0  0 

Vanhercke An  0  0 

Vansevenant Pat  0 0  

Verbrugge Patrick  0  0 

   

Deskundige 3 – effectief JA NEEN 

Baeteman Dirk  14  0 

Boddez Marnix  0  0 

Delacauw Diane  0  0 

Desender Wim  0  0 

Knockaert Kurt  6  0 

Mares Erwin  0  0 

Proot Marijn  0  0 

Van Troostenberghe Ronny  0  0 

Vanhercke An  0  0 

Vansevenant Pat  0  0 

Verbrugge Patrick  0  0 

   

Deskundige 4 - effectief JA NEEN 

Baeteman Dirk  0  0 

Boddez Marnix  0  0 

Delacauw Diane  0  0 

Desender Wim  0  0 

Knockaert Kurt  2  0 

Mares Erwin  0  0 
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Proot Marijn  1  0 

Van Troostenberghe Ronny  14  2 

Vanhercke An  0  0 

Vansevenant Pat  0  0 

Verbrugge Patrick  3  0 

 

Deskundige 2 – plaatsvervanger JA NEEN 

Baeteman Dirk  0  0 

Boddez Marnix  0  0 

Delacauw Diane  0  0 

Desender Wim  0  0 

Knockaert Kurt  3  0 

Mares Erwin  0  0 

Proot Marijn  0  0 

Van Troostenberghe Ronny  0  0 

Vanhercke An  0  0 

Vansevenant Pat  0  0 

Verbrugge Patrick  17  0 

   

Deskundige 3 – plaatsvervanger JA NEEN 

Baeteman Dirk 0 0 

Boddez Marnix 0 0 

Delacauw Diane 0 0 

Desender Wim 0 0 

Knockaert Kurt 3 0 

Mares Erwin 0 0 

Proot Marijn 1 0 
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Van Troostenberghe Ronny 0 0 

Vanhercke An 0 0 

Vansevenant Pat 14 2 

Verbrugge Patrick 0 0 

   

Deskundige 4 – plaatsvervanger JA NEEN 

Baeteman Dirk 0 0 

Boddez Marnix 0 0 

Delacauw Diane 0 0 

Desender Wim 0 0 

Knockaert Kurt 2 0 

Mares Erwin 0 0 

Proot Marijn 15 1 

Van Troostenberghe Ronny 0 0 

Vanhercke An 0 0 

Vansevenant Pat 2 0 

Verbrugge Patrick 1 0 

(Bij stemming over deskundigen: Er zijn 0 ongeldige en 2 blanco stembiljetten) 

 

Vereniging werkgevers – effectief 1 JA NEEN 

Nancy Gryson 20 1 

Kristien Mulier 1 1 

 

Vereniging werkgevers – effectief 2 JA NEEN 

Nancy Gryson 3 1 

Kristien Mulier 18 1 

 

Vereniging werkgevers – 

plaatsvervanger 1 

JA NEEN 

Charles Depoorter 0 1 

Els Dierendonck 21 1 

 

Vereniging werkgevers – 

plaatsvervanger 2 

JA NEEN 

Charles Depoorter 17 2 

Els Dierendonck 3 1 
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Vereniging werknemers – effectief 1 JA NEEN 

Karoline Pire 0 1 

Xavier Vercaemst 0 1 

Nadia Verplancke 18 3 

 

Vereniging werknemers – effectief 2 JA NEEN 

Karoline Pire 17 3 

Xavier Vercaemst 0 1 

Nadia Verplancke 1 1 

 

Vereniging werknemers – effectief 3 JA NEEN 

Karoline Pire 0 1 

Xavier Vercaemst 16 3 

Nadia Verplancke 1 1 

 

Vereniging werknemers – 

plaatsvervanger 1 

JA NEEN 

Freddy Bluekens 1 1 

Isabelle Depla 0 1 

Rita Jonckheere 16 3 

 

Vereniging werknemers – 

plaatsvervanger 2 

JA NEEN 

Freddy Bluekens 16 3 

Isabelle Depla 1 1 

Rita Jonckheere 0 1 

 

Vereniging werknemers – 

plaatsvervanger 3 

JA NEEN 

Freddy Bluekens 0 1 

Isabelle Depla 17 3 

Rita Jonckheere 0 1 

 

Vereniging landbouwers – effectief 1 JA NEEN 

Mieke Vanheule 18 2 

Johan Vergauwe 1 1 
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Vereniging landbouwers – effectief 2 JA NEEN 

Mieke Vanheule 2 1 

Johan Vergauwe 17 2 

 

Vereniging landbouwers – 

plaatsvervanger 1 

JA NEEN 

Filip Claeys 18 2 

Cecile Vandenbussche 0 1 

 

Vereniging landbouwers – 

plaatsvervanger 2 

JA NEEN 

Filip Claeys 1 1 

Cecile Vandenbussche 17 2 

 

Milieuverenigingen – effectief 1 JA NEEN 

Ronny Van Der Weijde 19 2 

 

Milieuverenigingen – plaatsvervanger 

1 

JA NEEN 

Johan Briodioi 19 2 

 

Toeristische sector – effectief 1 JA NEEN 

Piet Panckoucke 18 2 

 

Toeristische sector – plaatsvervanger 1 JA NEEN 

Katrien ‘t Kindt 17 3 

(Bij stemming maatschappelijke geledingen: Er zijn 0 ongeldige stembiljetten. Er is 1 blanco 
stembiljet.) 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Marnix Boddez, deskundige, te 

benoemen als voorzitter van de GECORO. Dhr. Boddez heeft vanuit zijn opleiding en jarenlange 

beroepservaring als architect een uitbreide kennis van zowel de theoretische als de praktische kant van 

ruimtelijke ordening.  Hij combineert deze theoretische en praktische kennis met een sterke expertise inzake de 

lokale ruimtelijke ordening.  Tijdens de vorige legislatuur heeft hij reeds de nodige ervaring opgedaan als 

voorzitter van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Er zijn 2 blanco 

en 0 ongeldige stembiljetten. Bijgevolg wordt de heer Marnix Boddez benoemd als voorzitter van de GECORO; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Wim Desender, deskundige, te 

benoemen als ondervoorzitter van de GECORO. Dhr. Desender heeft een grondige kennis van en een 

uitgesproken interesse voor de lokale ruimtelijke ordening.  Hij is tevens lid van het gemeentelijk overleg 
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huisvesting en lid van de algemene vergadering VVV.  Dhr. Desender genoot tijdens zijn studies meerdere 

modules specifiek gericht op het vakgebied ruimtelijke ordening. 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Er zijn 2 blanco 

en 0 ongeldige stembiljetten. Bijgevolg wordt de heer Wim Desender benoemd als ondervoorzitter van de 

GECORO; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Matthias De Clerck, 

sectorassistent ruimtelijke ordening bij het gemeentebestuur Middelkerke, te benoemen als secretaris van de 

GECORO; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Er zijn 3 blanco 

en 0 ongeldige stembiljetten. Bijgevolg wordt de heer Matthias De Clerck benoemd als secretaris van de 

GECORO; 

Bijgevolg is de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening samengesteld als volgt: 

Functie aantal effectief Plaatsvervanger 

Deskundigen 

4 

Boddez Marnix (Niet van toepassing voor de 

voorzitter) 

 Desender Wim Verbrugge Patrick 

 Baeteman Dirk Vansevenant Pat 

  Van Troostenberghe Ronny Proot Marijn 

vereniging van werkgevers 
2 

Gryson Nancy Dierendonck Els 

 Mulier Kristien Depoorter Charles 

werknemersverenigingen 

3 

Verplancke Nadia Jonckheere Rita 

 Pire Karoline Bluekens Freddy 

 Vercaemst Xavier Depla Isabelle 

vereniging van landbouwers 
2 

Vanheule Mieke Claeys Filip 

 Vergauwe Johan Vandenbussche Cecile 

milieuverenigingen 1 Van Der Weijde Ronny Broidioi Johan 

toeristische sector 1 Panckoucke Piet ’t Kindt Katrien 

 

Voorzitter: Marnix Boddez 

Ondervoorzitter: Wim Desender 

Secretaris: Matthias De Clerck 

Het dossier wordt overgemaakt aan de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen ter goedkeuring. 

14. Opheffing gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en 

infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen en vaststellen 

gemeentelijke subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet dd. 15/07/2005; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring 
van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van 
de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 23 maart 
1999 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en 
infiltratievoorzieningen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende vaststelling van een 
algemene gewestelijke bouwverordening inzake hemelwaterputten;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 3 april 2001 (punt 9) betreffende de goedkeuring van de 
Gemeentelijke subsidieregeling voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen; 

Overwegende dat de gemeente vanaf 2014 geen subsidie van het Vlaamse Gewest meer zal 
ontvangen gezien de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 ten einde loopt en niet wordt verlengd. 
Hierbij werd 250 euro terugbetaald door het Vlaamse Gewest. Dit wordt vanaf 1 januari 2014 
stopgezet; 

Overwegende dat de bescherming van het leefmilieu tot één der prioritaire opdrachten van de 
gemeente behoort; 

Overwegende dat water gebruikt voor spoeling van toiletten, gebruik in de tuin, schoonmaak, en 
andere laagwaardige toepassingen (wasmachine), in tegenstelling met de hoogwaardige 
toepassingen voor persoonlijke hygiëne, vaatwas en voeding, niet de kwaliteit van drinkwater hoeft te 
hebben; 

Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt om minder 
drinkwater te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen; dat hiermee het aanwenden van 
een schaarse grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en dat 
verdrogingsverschijnselen tegengegaan worden; 

Overwegende dat deze putten als bufferopvang van hemelwater dienen en zo bij hevige regenval de 
druk op het gemeentelijke rioleringsstelsel en de kans op mogelijke overstromingen en overstorten 
verkleinen; 

Overwegende dat hemelwater maximaal moet worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de 
mate van het mogelijke worden hergebruikt, opdat dit een positieve invloed zou uitoefenen op de 
efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

Gezien het daarom opportuun geacht wordt het subsidiereglement voor hemelwaterputten en 
infiltratievoorzieningen op te heffen en een nieuw reglement enkel voor hemelwaterputten op te 
maken gezien hergebruik de voorkeur draagt; 

Overwegende dat voldoende krediet in het budget 2014 is voorzien onder 03900/6491000; 
 

Beslist:  

Artikel 1: 

Het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen wordt 
opgeheven. 

Artikel 2 

Het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties wordt goedgekeurd volgens de 
hieronder opgenomen tekst. 

Artikel 3: 

Dit besluit treedt in werking op 14/02/2014. 
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Artikel 4: 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor 
woningen en lokalen van verenigingen 

 

Artikel 1 – Definities 

 

horizontale 
dakoppervlakte 

de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal 
vlak 

hemelwater verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater 

hemelwaterput / 
hemelwaterreservoir  

reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater 

hemelwaterinstallatie het geheel van hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en 
pompsysteem, filters enz. met het oog op hergebruik van hemelwater 

gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening 

het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling 
van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

gebouw vergunde woning of vergund lokaal 

lokaal vergund gebouw waarvan een vereniging gebruik maakt voor haar 
activiteiten 

‘bestaande’ woning woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór 07/09/1999, 
d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van de algemene 
bouwverordening inzake hemelwaterputten 

verbouwing een bouwproject waarbij 60 % of meer van de buitenmuren wordt behouden 

herbouw een bouwproject waarbij minder dan 60 % van de buitenmuren wordt 
behouden 

 

Artikel 2 – Subsidie  

§ 1. Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene kredieten, verleent het College van 
Burgemeester en Schepenen een subsidie; 

 voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie voor een bestaand gebouw of bij verbouwing 
van een bestaand gebouw indien gebouwd na 31 december 2007; 

 voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien aangelegd na 31 december 2007 bij 
nieuwbouw of herbouw van een gebouw en als de aanleg niet verplicht is volgens de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2013); 

Artikel 3 – Toekenningsvoorwaarden voor subsidie 

§1. De hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in artikel 2 dient te voldoen aan de richtlijnen zoals deze 
bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de 
‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan 
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de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten e.a. (2013). 

§ 2. Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden. 

§ 3. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, te rekenen vanaf de aanvraagdatum, komen in 
aanmerking. 

Artikel 4 – Subsidiebedrag 

§ 1. De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 250 euro.  

§ 2. De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van 
een gebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke slechts éénmalig toegekend.  

Artikel 5 – Controle 

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde 
instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement 
voldaan is.  

Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de 
eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor 
de subsidie in aanmerking te komen. 

Artikel 6 – Aanvraag van de subsidie 

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de 
installatie.  

De aanvrager kan met vragen over de aanleg van hemelwaterinstallaties terecht bij de 
duurzaamheids- of milieuambtenaar van de gemeente (gemeentehuis, Spermaliestraat 1 te 8430 
Middelkerke, telefoonnummer 059/31.30.16., e-mail milieudienst@middelkerke.be) 

Artikel 7 

Dit besluit treedt in werking op 14/02/2014. 

Artikel 8 - betwistingen 

Alle betwistingen en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het college van 
burgemeester en schepenen beslecht. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

15. Gemeentelijk Algemeen Nood - en Interventieplan - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het KB van 16.02.2006 betreffende de nood – en interventieplannen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 25/06/2009 (5) tot goedkeuring van het Algemeen Nood 
– en Interventieplan; 

Gelet op de noodzaak het Gemeentelijk Algemeen Nood – en Interventieplan te actualiseren; 

Gezien het ontwerp van Gemeentelijk Algemeen Nood – en Interventieplan, dewelke is goedgekeurd 
door de gemeentelijke veiligheidscel; 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad om het Gemeentelijk Nood – en Interventieplan goed 
te keuren; 

 

Beslist:  
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Artikel 1:  

Het Gemeentelijk Algemeen Nood – en Interventieplan (GANIP), waarvan de tekst als bijlage bij dit 
besluit wordt gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2:  

Het Gemeentelijk Algemeen Nood – en Interventieplan (GANIP) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de provinciegouverneur. 

Artikel 3:  

Het bestaande Algemeen Nood – en Interventieplan (ANIP), zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad dd. 25/06/2009(5), blijft van kracht tot de provinciegouverneur goedkeuring heeft 
verleend aan het Gemeentelijk Algemeen Nood – en Interventieplan (GANIP), zoals bepaald in artikel 
2 van dit besluit. 

Artikel 4 : 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

16. Agendapunt toegevoegd op vraag van Jean-Marie Dedecker - Toerisme Middelkerke vzw - 

verkiezing 25 effectieve leden categorie B: vertegenwoordigers politieke fracties 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dit agendapunt werd op vraag van raadslid Jean-Marie Dedecker toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraadszitting overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

Het werd toegelicht als volgt: 

“Tijdens de gemeenteraad van 19/12/2013 werden de vernieuwde statuten conform art 3  van het 
gemeentedecreet  door de gemeenteraad goedgekeurd. 

Om de werking van het de vzw Toerisme Middelkerke niet te blokkeren, de rechtszekerheid van 
beslissingen genomen in organen van de vzw niet in gevaar te brengen en om het toeristisch beleid te 
garanderen, moet er overgegaan worden tot aanstellen van de nieuwe algemene vergadering en 
Raad van Bestuur van de Toerisme Middelkerke vzw.” 

Het voorstel van het raadslid luidt als volgt: “Tijdens de gemeenteraad van 19/12/2013 werd het aantal 
effectieve leden van de algemene vergadering van vzw Toerisme Middelkerke vastgesteld op 25. 

Volgende verdeelsleutel wordt gehanteerd: 

CD&V 5 

Lijst Dedecker 7 

N-VA 2 

Open VLD 9 

Progressief Kartel 2” 

 

Raadslid T. Dedecker licht het voorstel toe. 

De voorzitter maakt gewag van een klacht ingediend door J.M. Dedecker bij de cultuurpactcommissie 
tegen de statuten van vzw Toerisme Middelkerke. Deze klacht wordt thans onderzocht en de 
gemeente zal ter zake gehoord worden op 26/02/2014. 

Tijdens de beraadslaging van dit agendapunt vervoegt raadslid J.M. Dedecker de vergadering. Hij 
kadert zijn voorstel in de noodzakelijke continuïteit van bestuur en de nood om het toeristisch beleid te 
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ontwikkelen en op te volgen. Voorzitter M. Landuyt stelt dat het college het opportuun acht om de 
afhandeling van de klacht af te wachten. Daarenboven zou het samenstellen van de organen alvorens 
goedkeuring is verleend aan de statuten een gevaar betekenen voor de continuïteit daar elke 
beslissing genomen het voorwerp zou kunnen uitmaken van vernietiging, desnoods tot aan de Raad 
van State toe. In afwachting neemt het college de taken en opdrachten waar van de vzw zodat er 
geen problemen zijn in zake de continuïteit. 

De voorzitter stelt voor om het voorstel van het raadslid bijgevolg niet goed te keuren. 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van J. Rommel-Opstaele, M. Landuyt, J. Devey, B. Vandekerckhove, C. De Jonghe, 
L. Feys-Peelman, F. Annys, M. Declerck, N. Lejaeghere, L. Pylyser-Dewulf, F. Ampe-Duron, K. 
Claeys-Goemaere, G. Soete en R. Devriendt die tegen stemmen. 

 

Beslist:  

Bijgevolg wordt het voorstel van raadslid J.M. Dedecker houdende de verkiezing van 25 effectieve 
leden categorie B van de vzw Toerisme Middelkerke niet goedgekeurd. 

Stemming: 10 stemmen voor, 14 stemmen tegen 

17. Agendapunt toegevoegd op vraag van Jean-Marie Dedecker - Toerisme Middelkerke vwz - 

vaststellen en verkiezen aantal leden categorie A: gemeente Middelkerke en verkiezing leden 

categorie A 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dit agendapunt werd op vraag van raadslid Jean-Marie Dedecker toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraadszitting overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet; 

Het werd toegelicht als volgt: 

“Tijdens de gemeenteraad van 19/12/2013 werden de vernieuwde statuten conform art 3  van het 
gemeentedecreet  door de gemeenteraad goedgekeurd. 

Om de werking van het de vzw Toerisme Middelkerke niet te blokkeren, de rechtszekerheid van 
beslissingen genomen in organen van de vzw niet in gevaar te brengen en om het toeristisch beleid te 
garanderen, moet er overgegaan worden tot aanstellen van de nieuwe algemene vergadering en 
Raad van Bestuur van de Toerisme Middelkerke vzw.” 

Het voorstel van het raadslid luidt als volgt: 

“Tijdens de gemeenteraad van 19/12/2013 werd beslist om 1 of meerdere vertegenwoordiger(s) 
categorieA: gemeente Middelkerke,  aan te duiden voor de algemene vergadering van vzw Toerisme 
Middelkerke. 

Gelet op de continuïteit van de werking van Toerisme Middelkerke vzw is het aangewezen om 2 
vertegenwoordigers aan te stellen. 1 effectieve en 1 plaatsvervanger. 

Schepen van Toerisme ambtshalve 

Plaatsvervanger” 

Gezien het besluit van heden in verband met de verkiezing van 25 effectieve leden categorie B van 
vzw Toerisme Middelkerke (agendapunt 16); 

Gezien de motivering van voornoemd besluit; 

Gehoord het voorstel van de voorzitter om het voorstel niet goed te keuren; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van J. Rommel-Opstaele, M. Landuyt, J. Devey, B. Vandekerckhove, C. De Jonghe, 
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L. Feys-Peelman, F. Annys, M. Declerck, N. Lejaeghere, L. Pylyser-Dewulf, F. Ampe-Duron, K. 
Claeys-Goemaere, G. Soete en R. Devriendt die tegen stemmen. 

 

Beslist:  

Bijgevolg wordt het voorstel van raadslid J.M. Dedecker houdende het vaststellen en verkiezen van 
het aantal leden categorie A van de vzw Toerisme Middelkerke niet goedgekeurd. 

 

Stemming: 10 stemmen voor, 14 stemmen tegen 

18. Agendapunt toegevoegd op vraag van Jean-Marie Dedecker - Toerisme Middelkerke vzw - 

vaststellen verdeelsleutel en voordragen leden Raad van Bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dit agendapunt werd op vraag van raadslid Jean-Marie Dedecker toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraadszitting overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

Het werd toegelicht als volgt: 

“Tijdens de gemeenteraad van 19/12/2013 werden de vernieuwde statuten conform art 3  van het 
gemeentedecreet  door de gemeenteraad goedgekeurd. 

Om de werking van het de vzw Toerisme Middelkerke niet te blokkeren, de rechtszekerheid van 
beslissingen genomen in organen van de vzw niet in gevaar te brengen en om het toeristisch beleid te 
garanderen, moet er overgegaan worden tot aanstellen van de nieuwe algemene vergadering en 
Raad van Bestuur van de Toerisme Middelkerke vzw.” 

Het voorstel van het raadslid luidt als volgt: 

“Tijdens de gemeenteraad van 19/12/2013 werd het aantal leden van de Raad van Bestuur van vzw 
Toerisme Middelkerke vastgesteld op 14, waarvan 12 aangesteld door de gemeenteraad. 

Gelet op de cultuurpactwet/ het cultpactdecreet art 8 en 9  

Waar gesteld wordt dat in alle effectieve bestuurs- en beheersorganen de politieke partijen zetelend in 
de gemeenteraad op een evenredige en billijke wijze moeten vertegenwoordigd zijn. 

Volgende verdeelsleutel wordt gehanteerd: 

CD&V 2 

Lijst Dedecker 3 

N-VA 1 

Open VLD 5 

Progressief Kartel 1” 

 

Gezien het besluit van heden in verband met de verkiezing van 25 effectieve leden categorie B van 
vzw Toerisme Middelkerke (agendapunt 16); 

Gezien de motivering van voornoemd besluit; 

Gehoord het voorstel van de voorzitter om het voorstel niet goed te keuren; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van J. Rommel-Opstaele, M. Landuyt, J. Devey, B. Vandekerckhove, C. De Jonghe, 
L. Feys-Peelman, F. Annys, M. Declerck, N. Lejaeghere, L. Pylyser-Dewulf, F. Ampe-Duron, K. 
Claeys-Goemaere, G. Soete en R. Devriendt die tegen stemmen. 



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 13/02/2014 - p. 32/35 

 

 

Beslist:  

Bijgevolg wordt het voorstel van raadslid J.M. Dedecker houdende het vaststellen van de 
verdeelsleutel en het voordragen van de leden van de Raad van Bestuur van de vzw Toerisme 
Middelkerke niet goedgekeurd. 

 

Stemming: 10 stemmen voor, 14 stemmen tegen 

19. Agendapunt toegevoegd op vraag van Jean-Marie Dedecker - Samenstellen lijst 

gemeentelijke verzelfstandiging 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dit agendapunt werd op vraag van raadslid Jean-Marie Dedecker toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraadszitting overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

Het werd toegelicht als volgt: 

“In antwoord op een parlementaire vraag nr 424 van 23 juni 2010 van Chokri Mahassine schrijft 
Minister Bourgeois:  

“Wel zal de gemeenteraad uiterlijk tegen het verstrijken van de overgangstermijn op 1 januari 2013, 
zoals bepaald in artikel 310 van het Gemeentedecreet, een standpunt moeten innemen over de 
situaties waarin één van de voorwaarden van paragraaf 3 van artikel 225 vervuld is. De 
rechtspersonen die als gemeentelijke verzelfstandiging moeten worden beschouwd, dienen uiterlijk op 
1 januari 2013 ook te voldoen aan de bepalingen van het gemeentedecreet.” 

Gelet op artikel 310 van het gemeentedecreet. 

Gelet op het feit dat deze lijst niet werd opgemaakt en er in Middelkerke meerdere verenigingen zijn 
die voldoen aan paragraaf 3 van artikel 225 van het gemeentedecreet, en aldus eventueel moeten 
omgevormd worden tot EVA.  

Het zou in het licht van een efficiënt en democratisch beleid aangewezen zijn dergelijk lijst op te 
maken en voor te leggen aan de gemeenteraad.” 

Het voorstel van het raadslid luidt als volgt: 

“In antwoord op een parlementaire vraag nr 424 van 23 juni 2010 van Chokri Mahassine schrijft 
Minister Bourgeois:  

“Wel zal de gemeenteraad uiterlijk tegen het verstrijken van de overgangstermijn op 1 januari 2013, 
zoals bepaald in artikel 310 van het Gemeentedecreet, een standpunt moeten innemen over de 
situaties waarin één van de voorwaarden van paragraaf 3 van artikel 225 vervuld is. De 
rechtspersonen die als gemeentelijke verzelfstandiging moeten worden beschouwd, dienen uiterlijk op 
1 januari 2013 ook te voldoen aan de bepalingen van het gemeentedecreet.” 

Gelet op het feit dat deze lijst niet werd opgemaakt en er in Middelkerke meerdere verenigingen zijn 
die voldoen aan paragraaf 3 van artikel 225 van het gemeentedecreet, en aldus eventueel moeten 
omgevormd worden tot EVA. Teneinde daar als gemeenteraad te kunnen over oordelen: 

Vraagt aan de gemeenteraad om opdracht te geven aan de administratie om een lijst op te maken van 
de verenigingen in Middelkerke die voldoen aan één van de criteria van artikel 225§3 van het 
gemeentedecreet. Vervolgens de verenigingen in kwestie om hun standpunt daaromtrent te vragen, 
en deze lijst na voorlegging op de commissie algemene zaken op de eerstvolgende zitting van de 
gemeenteraad aan de raad te vragen een officieel standpunt betreffende eventuele verzelfstandiging 
van die verenigingen in te nemen.” 

Gehoord de voorzitter om het voorstel goed te keuren. 
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Beslist:  

Artikel 1:  

Opdracht wordt gegeven aan de administratie om een lijst op te maken van de verenigingen in 
Middelkerke die voldoen aan één van de criteria van artikel 225§3 van het gemeentedecreet. 
Vervolgens de verenigingen in kwestie om hun standpunt daaromtrent te vragen, en deze lijst na 
voorlegging op de commissie algemene zaken op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad aan 
de raad te vragen een officieel standpunt betreffende eventuele verzelfstandiging van die 
verenigingen in te nemen. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

Vragen raadsleden: 

 

 

1. Raadslid Geert Verdonck vraagt wat de visie is van het schepencollege over de 
speelpleinwerking in Middelkerke. 
Schepen Bart Vandekerckhove antwoordt dat de speelpleinwerking dit jaar gecentraliseerd 
wordt op de locatie van de Gold Star te Middelkerke.  Dit werd in het college beslist op de 
zitting van 21/01/2014. 
Raadslid Geert Verdonck deelt mee dat volgens hem de beslissing reeds eerder genomen 
was gelet op het feit dat de ouders van de kinderen zeer snel een brief ontvingen. Hij vraagt 
dat de ouders te Leffinge bevraagd zouden worden. 
Tom Dedecker stelt dat het een goede beslissing is om te centraliseren vanuit het principe 
beter 1 goede werking dan 2 “minder goede” werkingen 
Lode Maesen stelt dat deze centralisatie niet van dezelfde aard is als de centralisatie van 2 
jaar geleden. Het betreft immers nu zowel de centralisatie van een werking in een 
kustgemeente als in een hinterlandgemeente. 
Hij stelt verder dat de centralisatie negatieve punten bevat (de lokalen) als positieve 
(buitenschoolse speelruimte). Hij vindt het echter wel eigenaardig dat private initiatieven dan 
wel toegelaten worden binnen de schoolmuren, nl. DKifit’14. 
Katrien Claeys-Goemaere stelt dat “Dorp in Zicht” zich distantieert van het standpunt dat een 
aantal ouders formuleerden. Het project heeft immers meer positieve punten dan negatieve 
punten.  
Geert Verdonck zegt te weten dat Dorp in Zicht is samengekomen, maar dat dit niet gebeurde 
op initiatief van de gemeente.   
Bart Vandekerckhove stelt pas kennis te hebben van het private initiatief KDifit’14 en dat hem 
meegedeeld werd door de administratie dat het huidige reglement dit toelaat. Hij beklemtoont 
dat de goedkeuring administratief afgehandeld wordt, overeenkomstig het reglement zonder 
tussenkomst van het college. 
Tom Dedecker stelt het privaat initiatief van leraar Gilles Desseyn toe te juichen. 
Danny Vandenbroucke stelt dezelfde mening te delen als Tom Dedecker 

 

2. Raadslid Dirk Depoortere vraagt wat de toekomst is van de verengingen in de Calidris. 
De burgemeester antwoordt dat een werkgroep een globale oplossing voorbereidt.  Een 
beslissing volgt in de loop van de maand maart. 
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3. Raadslid Diego Demarcke vraagt om het parkeerverbod bij wielerwedstrijden of doortochten te 
beperken tot de noodzakelijke duur. 
Schepen Johnny Devey deelt mee dat dit doorgegeven zal worden aan de 
mobiliteitsambtenaar en de politie. 

 

 

4. Lode Maesen vraagt wat de intentie is van de gemeente met de middelen inzake 
kansarmoedebestrijding. 
De OCMW-Voorzitter Dirk Gilliaert antwoordt dat hij kennis heeft van de nieuwe middelen die 
ongeveer 26.000 euro bedragen. Dat de voorstellen ingediend moeten worden tegen einde 
maart en dat er een beslissing wellicht zal genomen worden in de daaropvolgende maand. 
Lode Maesen vraagt bijzondere aandacht voor onder meer opvoedingsondersteuning. 

 

5. Raadslid Jean-Marie Dedecker verwijst naar zijn vroegere tussenkomsten mbt de 
postregistratie die “onverwijld” moet ingevoerd worden. 
De secretaris antwoordt dat het de vaste bedoeling is, zoals voorheen meegedeeld, om dit in 
te voeren tijdens het eerste kwartaal. Daarnaast verwijst hij dat de werkgroep het systeem 
zoals gebruikt in Ichtegem aan het onderzoeken is. 

 

6. Raadslid Tom Dedecker betreurt het feit dat Zomerhit verdwijnt uit Westende. Hij stelt dat de 
opgesomde alternatieven alhoewel waardevol, niet te vergelijken zijn met Zomerhit. 
Voorzitter M. Landuyt schetst de recente gebeurtenissen ivm Zomerhit (start als radio2 
project; vorig jaar in zee met televisie; vergaderingen gehad met nethoofd ivm 2014; eind 
januari mededeling dat Zomerhit verhuist naar Blankenberge; radio 2 blijft partner van de 
gemeente; solo-evenement met veel publiek; misschien wel te groot geworden; slorpt zo’n 
10% van de VVV-middelen op (excl. logistieke ondersteuning)). 
Volgens de voorzitter zullen de vrijgekomen middelen aangewend worden voor andere 
evenementen. Andere mediapartners zoeken contact. Er komt een sterk programma. 
Raadslid T. Dedecker vindt een kosten/batenanalyse relevant. Hij vindt Zomerhit de moeite 
om te houden. 
Op de opmerking van raadslid G. Verdonck dat men er als bestuur alles moet aan doen om 
het evenement te houden en de vraag of er iets fout gelopen is in de relatie met  Radio 2, 
antwoordt de voorzitter dat televisiehuizen zeer laat beslissen over de programmatie. Raadslid 
T. Dedecker merkt daarbij op dat hij reeds tijdens de raadszitting van oktober vorig jaar 
gemeld heeft dat Zomerhit niet meer zou plaatsvinden in de gemeente, omdat de gemeente 
dat niet mee wou. 
Raadslid D. Van Den Broucke betreurt ook dat Zomerhit de gemeente verlaat. Hij pleit er voor 
om iets te doen voor de surfzone en om de dreigende verloedering daar tegen te gaan.  
 

7. Op de vraag van raadsleden T. en J.M. Dedecker wat er gebeurt met Caals, antwoordt de 
voorzitter dat hij vernomen heeft dat de shows van Caals zullen plaatsvinden, maar zonder 
gemeentelijke  - of VVV-subsidies. 

8. Op de vraag van raadslid B. Ryckewaert of de aperitiefconcerten dit jaar georganiseerd 
worden, antwoordt de voorzitter bevestigend. 
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9. Raadslid D. Van Den Broucke vraagt om de uitnodigingen aan de raadsleden bij voorkeur 
digitaal te bezorgen. 

10. Raadslid D. Van Den Broucke vraagt de OCMW-voorzitter naar de stand van zaken ivm de 
hoge buitenlandse telefoonrekening. De OCMW-voorzitter stelt dat hij daar op geantwoord 
heeft tijdens de OCMW-raadsvergaderingen. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur. 

de secretaris  de voorzitter 

Pierre Ryckewaert Michel Landuyt 

 

 

 


