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Zitting gemeenteraad 13/03/2014
Aanwezig:

M. Landuyt, voorzitter;
J. Rommel-Opstaele, burgemeester;
L. Pylyser-Dewulf, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;
G. Soete, C. De Jonghe, L. Maesen, L. Landuyt, T. Dedecker, F. Annys, M. Declerck, K. ClaeysGoemaere, N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, M. D'Hondt, B.
Ryckewaert, L. Feys-Peelman, Cobbaert Linda, raadsleden;
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter;
J. Duchi, korpschef (voor agendapunten 1 t.e.m.4);
P. Ryckewaert, secretaris;

Verontschuldigd:

J. Devey, schepen;
G. Verdonck, J.M. Dedecker, C. Niville, R. Devriendt (voor agendapunt 1), raadsleden;

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).

Na het openen van de zitting geeft de voorzitter kennis aan de gemeenteraad van volgende besluiten:
-

van het besluit van de gouverneur houdende de goedkeuring van de politiebegroting
dienstjaar 2014 (vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013);

-

van het besluit van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering,
toerisme en Vlaamse rand houdende de goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van 7
november 2013 inzake de statuten Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke;

-

van het besluit van de gouverneur houdende kennisname van het gemeenteraadsbesluit van
19 december 2013 houdende diverse wijzigingen van de rechtspositieregeling
gemeentepersoneel;

-

van het besluit van de gouverneur houdende goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van
Middelkerke van 19 december 2013 houdende wijzigingen van het organiek reglement van de
gemeentelijke vrijwillige brandweer;

-

van het besluit van de gouverneur houdende goedkeuring van de jaarrekening over het
boekjaar 2012 van het OCMW Middelkerke.

Openbare vergadering
1. Ontslag van de heer Ronny Devriendt als gemeenteraadslid - akteneming
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen en tevens handelend als politieraad van de
lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
Gezien artikel 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst;
Gelet op het schrijven dd. 14/02/2014 van de heer Ronny Devriendt, ontvangen op 28/02/2014 door
de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij hij zijn ontslag als gemeenteraadslid ter aanvaarding
aanbiedt;
Gelet op art. 15 en 16 van het gemeentedecreet;
Bijgevolg;

Neemt akte:
Van het ontslag van de heer Ronny Devriendt als gemeenteraadslid van de gemeente Middelkerke.
2. Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van mevrouw Linda Cobbaert
als gemeenteraadslid in opvolging van de heer Ronny Devriendt, ontslagnemend
Raadslid D. Van Den Broucke merkt op dat er als datum van ondertekening van de
onverenigbaarheidsverklaring ‘1914’ wordt vermeld. De voorzitter stelt dat het overduidelijk een
materiële vergissing betreft die geen invloed kan hebben op de besluitvorming ivm het onderzoek van
de geloofsbrieven.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen en tevens handelend als politieraad van de
lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
Gezien artikel 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst;
Overwegende dat de heer Ronny Devriendt ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid en derhalve
moet vervangen worden;
Overwegende dat mevrouw Linda Cobbaert, tweede opvolger, de eerst in aanmerking komende
plaatsvervanger is op de lijst CD&V waartoe de te vervangen titularis behoorde;
Gezien uit het onderzoek van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger blijkt dat deze nog steeds
voldoet aan alle gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van
onverenigbaarheid, hetzij wegens uitoefening van een ambt, hetzij wegens bloed- of
aanverwantschap;
Aangezien het bewijs is geleverd dat de voornoemde opvolger voldoet aan de
verkiesbaarheidsvereisten;
Gezien artikel 16 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat er geen bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van mevrouw Linda Cobbaert geldig
verklaard worden en dat dit plaatsvervangend raadslid wordt toegelaten tot het afleggen van de
voorgeschreven eed;

Beslist:
Enig artikel:
De geloofsbrieven als gemeenteraadslid van mevrouw Linda Cobbaert, geboren op 02/02/1953 en
wonende Maurits van Nassaustraat, 13, 8434 Middelkerke , worden geldig verklaard.
Mevrouw Linda Cobbaert wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed.
Het nieuwe raadslid legt deze eed onmiddellijk af in openbare zitting van de raad, in handen van de
voorzitter en in volgende bewoordingen: ,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen’’.
Derhalve is de mevrouw Linda Cobbaert aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid ter vervanging
van de heer Ronny Devriendt van wie zij het mandaat zal voleindigen.
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Zij zal op de ranglijst worden gebracht onder nr. 25 na Linda Feys–Peelman.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3. Verslag dd. 13/02/2014 - goedkeuring
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4. Lokale politie - a) overheidsopdrachten dagelijks beheer - overdracht bevoegdheid aan
college b) vaststelling gunningswijze overheidsopdrachten buitengewone begroting tot € 5.500
excl. btw - 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 nieuwe gemeentewet nog steeds van toepassing is op de overheidsopdrachten
van de politie;
Overwegende dat ingevolge artikel 234 van de nieuwe gemeentewet de bevoegdheid voor de keuze
van de gunningswijze en de vaststelling van de aannemingsvoorwaarden van overheidsopdrachten bij
de gemeenteraad berust;
 Wat de uitgaven op de gewone begroting betreft:
Overwegende dat de gemeenteraad de bevoegdheid voor de keuze van de gunningswijze en de
vaststelling van de aannemingsvoorwaarden kan overdragen aan het college van burgemeester
en schepenen voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de
gemeente, dit binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten;
Overwegende dat dergelijke overdracht een goede en snelle werking van de diensten mogelijk
maakt;
 Wat de uitgaven op de buitengewone begroting betreft:
Overwegende dat artikel 105 van het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van
15/07/2011 voorziet dat een overheidsopdracht volgens de onderhandelingsprocedure tot stand
kan komen op basis van aangenomen factuur, wanneer het gunningsbedrag niet meer bedraagt
dan € 8.500 excl. btw;
Overwegende dat voor dergelijke opdrachten dus vooraf geen lastvoorwaarden moeten worden
bepaald;
Overwegende dat het volstaat dat de gemeenteraad eenmalig de onderhandelingsprocedure kiest
voor opdrachten gefinancierd via de buitengewone begroting en beperkt tot bovenvermeld bedrag;
Overwegende dat voorgesteld wordt om voor de overheidsopdrachten van de politie, aangerekend
op de buitengewone begroting, voor zover deze uitgaven het bedrag van € 5.500 excl. btw niet
overschrijden, te opteren voor de onderhandelingsprocedure zodat dergelijke opdrachten door het
college van burgemeester en schepenen kunnen worden gegund op basis van aangenomen
factuur;
Overwegende dat dergelijke voorgestelde werkwijze enerzijds een goede en snelle werking van
de diensten mogelijk maakt en anderzijds voorkomt dat de gemeenteraad zich moet bezighouden
met uitgaven van geringe omvang;
Overwegende dat een gelijkaardige regeling geldt voor de overheidsopdrachten van de gemeente
(raadsbesluit dd. 07/02/2013 punt 73): het college is bevoegd voor de vaststelling van de
gunningswijze en de voorwaarden van overheidsopdrachten: 1) die betrekking hebben op het
exploitatiebudget 2) die betrekking hebben op het investeringsbudget voor een bedrag ≤ € 5.500 excl.
btw;
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Beslist:
Artikel 1:
De gemeenteraad draagt de bevoegdheid voor de keuze van de gunningswijze en de vaststelling van
de aannemingsvoorwaarden van overheidsopdrachten van de lokale politie over aan het college van
burgemeester en schepenen, dit voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer
beperkt tot de kredieten ingeschreven in de gewone begroting.
Artikel 2:
De gemeenteraad opteert voor de onderhandelingsprocedure voor de overheidsopdrachten van de
lokale politie, aangerekend op de buitengewone begroting, voor zover deze uitgaven het bedrag van €
5.500 excl. btw niet overschrijden, zodat dergelijke opdrachten door het college van burgemeester en
schepenen kunnen worden gegund op basis van aangenomen factuur.
Artikel 3:
Dit besluit treedt in werking op 14 maart 2014 en is geldig tot het einde van deze legislatuur.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5. Agendapunt in toepassing van artikel 200 bis en volgende van het gemeentedecreet i.v.m.
organisatie speelpleinwerking
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien artikel 200 bis en volgende van het gemeentedecreet i.v.m. ‘voorstellen van burgers’;
Gezien het op 19/02/2014 via aangetekend schrijven ontvangen verzoek van inwoners om een vraag
op de agenda van de gemeenteraadszitting van 13/03/2014 in te schrijven en om dit agendapunt te
komen toelichten tijdens de gemeenteraadszitting;
Gezien de vraag als volgt werd samengevat:
‘Wij ondergetekenden, inwoners van Middelkerke, vragen de gemeenteraad en het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke om de beslissing te herzien om de
speelpleinwerking in de deelgemeente Leffinge af te schaffen en aldus de hele speelpleinwerking
tijdens de zomervakantie te concentreren in Middelkerke op het sportpark de Krokodiel. Wij vragen
uitdrukkelijk om de speelpleinwerking in Leffinge te behouden.”;
Gezien het verzoek vergezeld werd van een aanvullende motivering;
Gezien het verzoek voldoet aan de gestelde voorwaarden, namelijk:


ondertekend door tenminste 300 inwoners ouder dan 16 jaar;



ingediend via aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen;



ingediend via de door het bestuur ter beschikking gestelde formulieren;



vermelding van de nodige gegevens van de ondertekenaars van het verzoekschrift;

Gezien het besluit van het college en schepenen dd. 04/03/2014(37) waaruit blijkt dat aan de
decretale voorwaarden werd voldaan;
Gezien het verzoek tijdig werd ingediend om behandeld te worden tijdens de zitting van heden;
Gezien de inhoud en de aard van het verzoekschrift;
Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd.21/01/2014(TL1) i.v.m. de
organisatie van de speelpleinwerking 2014;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over de bevoegdheid van de raad ten aanzien van
de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen: alle aanwezige raadsleden stemmen voor;
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Bijgevolg verklaart de raad zich bevoegd ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen
voorstellen en vragen,
Hierop nodigt de voorzitter de vertegenwoordiger van de indieners uit het voorstel toe te lichten.
Mevrouw Katrien Vaneessen geeft toelichting bij het ingediende voorstel en bijhorende motivering.
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Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de schepen van jeugd, Bart Vandekerckhove.
Hij geeft volgende verklaring:
Betreffende de veiligheid van de site
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De speelpleinwerking vindt plaats binnen een duidelijk afgebakende zone in het sportpark,
gelegen aan de kant Duinenlaan, en dus ver weg van de Westendelaan. Het is overigens
helemaal niet zo dat de kinderen zich vrij mogen bewegen over het hele sportpark. Het college
heeft bovendien in januari al beslist dat gedurende de weken dat er speelpleinwerking is, er
geen verkeer zal toegelaten worden in dat deel van het sportpark waar de speelpleinwerking
doorgaat, namelijk van De Duinenlaan tot aan de tennisinfrastructuur en omgekeerd. De
tennisinfrastructuur zal dus enkel bereikbaar zijn via de Westendelaan, niet via de Duinenlaan.
Er kunnen wel elders in het sportpark , buiten de afgebakende zone, activiteiten doorgaan
onder begeleiding van de monitoren, zoals dat met het onderwijs of de sportdienst ook het
geval is. Denk maar aan de Moeraspiste, Death-ride, loopwedstrijd, …
Betreffende de infrastructuur
De technische diensten van het gemeentebestuur en de jeugddienst hebben de bestaande
infrastructuur de voorbije weken aangepakt. De voormalige voetbalkantine werd helemaal
gerestyled: muren werden uitgebroken, een groot deel van de toog werd verwijderd, de
binnenruimte werd aanzienlijk vergoot, er werd geschilderd, de elektriciteit werd vernieuwd, …
De kindergemeenteraad heeft bovendien ook zijn steentje bijgedragen aan de kindvriendelijke
uitstraling van de nieuwe speelpleininfrastructuur.
Wat de buitenruimte betreft hebben de kinderen diverse speelmogelijkheden: er zijn de 2
gedraineerde voetbalvelden waarop een divers speelaanbod te vinden zal zijn. De duinen en
de zee zijn vlakbij, …
Betreffende de rekruteringsbasis van de chiro
Net zoals voorgaande jaren zullen ook dit jaar heel wat leiders en leidsters van chiro Leffinge
als monitor of monitrice actief zijn tijdens de speelpleinwerking. Als bestuur zijn we van
oordeel dat de rekruteringsbasis van de chiro nog zal toenemen. Gezien er, na het ontbinden
van de scouts, jammer genoeg geen jeugdbeweging meer actief is in Middelkerke, hopen we
dat veel Middelkerkse kinderen naar de chiro willen en kunnen gaan in Leffinge of Westende.
Betreffende het vervoer
Het is al jaren zo dat het gemeentebestuur busvervoer voorziet voor kinderen die naar het
speelplein komen. Kinderen uit Slijpe, Lombardsijde, Mannekensvere, Sint Pieterskapelle, …
komen al jaren met de bus. Ook de kleinere kinderen. Doordat er voldoende monitoren, die de
kinderen goed kennen, met de bus meereizen, loopt dit steeds vlot.
Bovendien zet het gemeentebestuur elke ochtend en avond 2 bussen in, om de reistijd voor
de kinderen zo beperkt mogelijk te houden
Betreffende schaalvergroting
De voorbije jaren hebben heel wat gemeentebesturen een schaalvergroting doorgevoerd mbt
de speelpleinwerking (Staden, Olen, …) . Een voorbeeld hiervan is de gemeente Olen, waar
de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking zelfs een film betreffende hun nieuwe werking met
Open Speelaanbod heeft gemaakt.
De vergelijking met de stad Oostende is echter een manke vergelijking. In Middelkerke
spreken we over maximaal 150 kinderen per dag op 1 locatie, wat perfect beheersbaar is en
de vergelijking doorstaat met voornoemde gemeente. In Oostende gaan er echter 450
kinderen naar de speelpleinwerking per dag. En dat is op 1 locatie natuurlijk een heel ander
verhaal.
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Bovendien is het zo dat bij ons de kleinsten in de IBO’s blijven (kleinschalig) en de grote naar
de tienerwerking of het jeugdhuis gaan.

Speelpleinwerking in Leffinge is belangrijk voor sociaal weefsel

Vooreerst deel ik deze bekommernis: het sociale weefsel in een dorp is belangrijk.
Elk dorp onderscheidt zich daarin van elkaar. Leffinge heeft een sterk sociaal weefsel, het is
een dorp met een rijk verenigingsleven, wat het ook een bijzondere dynamiek geeft.
Tal van initiatieven en organisaties dragen daar toe bij. Bijvoorbeeld de twee scholen, vzw De
Zwerver, Leffingeleuren, de werkgroep Dorp in Zicht, de Onze-Lieve-Vrouweprocessie, enz…
Specifiek voor de jeugd zijn er de Chiro en de KLJ. Er zijn speelpleinen waar de Leffingse
jeugd zich kan uitleven, er is sporthal de Barloke voor de sportieve jeugd.
Kortom: op sociaal vlak heeft Leffinge zoveel troeven dat het verdwijnen van de
speelpleinwerking geen bedreiging hoeft te zijn voor het sociaal weefsel van het dorp. Ik denk
zelfs dat ik Leffinge veel oneer zou aandoen mocht ik het tegenovergestelde beweren. Het
sociale weefsel van Leffinge is immers vele en vele malen sterker dan de speelpleinwerking
alleen.
Wat natuurlijk niet wegneemt dat de speelpleinwerking in Leffinge haar charme en eigen
dynamiek had, ik kan ook goed begrijpen dat daarom sommigen de speelpleinwerking liever in
het dorp hadden behouden.
Maar ook zonder de speelpleinwerking heeft de jeugd dus nog ruim voldoende mogelijkheden
om elkaar te ontmoeten in Leffinge.
Bovendien betekent de centralisering van de speelpleinwerking niet dat kinderen van Leffinge
niet meer zouden kunnen samen spelen of geen kans zouden krijgen om elkaar te leren
kennen buiten de school. Integendeel, ze kunnen uiteraard nog altijd samen spelen als ze dat
willen. Ze kunnen en zullen ook samen de bus nemen vanuit Leffinge naar de
speelpleinwerking en terug, enz…
Zo krijgen de Leffingse jongeren de kans om een ruimer netwerk uit te bouwen en kinderen
van over heel Middelkerke – uit de verschillende deelgemeenten - beter te leren kennen.
Raadslid Tom Dedecker stelt dat zijn fractie deze keer de meerderheid zal steunen, omdat “Wie gelijk
heeft ook gelijk moet krijgen”. Hij heeft oor voor de verzuchtingen van de Leffingenaars. Hij verwacht
geen applaus van de bewoners bij het verdwijnen van een dienstverlening in een deelgemeente. Hij
verwijst naar de nood om professioneler en zuiniger om te springen met de schaarse
overheidsmiddelen. Hij verwijst in dit verband naar de miljoenen die besteed werden aan de kerk te
Leffinge. Het is niet haalbaar om overal dezelfde dienstverlening aan te bieden. Als er moet gekozen
worden tussen 1 professionele site of 2 semiprofessionele sites dan opteert hij voor het eerste.
Volgens hem is het voorbarig om de site onveilig te noemen. Er moeten preventieve maatregelingen
genomen worden. Hij wil het initiatief een kans geven. De voorziene evaluatie maakt bijsturing
mogelijk. Het sociale weefsel in Leffinge is stevig. Het zijn vooral de verantwoordelijken van een club
of vereniging die wervend werken.
Raadslid D. Van Den Broucke stelt heel wat standpunten van raadslid T. Dedecker bij te treden. Wat
de veiligheid betreft, merkt hij op dat er hem nog geen ongeval gekend is sedert de ongeveer 30 jaar
dat het tenniscomplex er is. Zijn fractie zal zich onthouden om het project een kans te geven. Zij
wachten op de resultaten van de geplande evaluatie.
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Raadslid L. Maesen stelt dat het de derde raadszitting is waarin hij tussenkomt in dit dossier. Hij
feliciteert de Leffingenaars met hun initiatief. Hij beklemtoont niet tegen verandering te zijn. Hij verwijst
naar zijn tussenkomst tijdens de raadszitting in januari waar hij als antwoord kreeg dat er nog geen
standpunt was, terwijl een week later er zonder overleg een brief gestuurd werd naar de ouders met
de melding dat speelpleinwerking zal gecentraliseerd worden te Middelkerke.
Tijdens de vorige raadszitting kreeg het raadslid bij een referentie naar Dorp in Zicht de opmerking
van een raadslid dat Dorp in Zicht akkoord zou zijn met het initiatief van het college van burgemeester
en schepenen. Hij pleit voor het behoud van 2 afzonderlijke sites. Hij verwijst naar de context om
destijds de speelpleinwerking te Westende af te bouwen. Dit besluit was gebaseerd op het streven om
aan de sociale problematiek die ontstaan was in de Calidris tegemoet te komen.
Het veiligheidsaspect kan geremedieerd worden. Hij heeft vooral oog voor het sociaal karakter van de
beslissing. Hij vreest dat het besluit een negatieve impact zal hebben op het lokale sociale weefsel.
Het contact van bijvoorbeeld de Chiro leiding met de ouders zal minder en anders zijn, wegens de
verplaatsingen met de bus. Hij stelt het jammer te vinden dat er geen spoor te vinden is van enige
participatie ondanks de opname van participatie als thema in het beleidsplan. Hij vindt het initiatief
geen bezuiniging en verwijst daarvoor naar de kosten verbonden aan het geschikt maken van de
infrastructuur en het voorzien van busvervoer.
Hij verklaart niet per definitie tegen de locatie in Middelkerke te zijn, maar dit is geen reden om de
speelpleinwerking in Leffinge te beëindigen. Omdat hij de meeste argumenten van de Leffingenaars
kan bijtreden zal hij voor het voorstel stemmen. Vervolgens stelt de voorzitter voor te stemmen over
het voorstel van de indieners.
Het resultaat van de mondelinge stemming is als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen tegen
met uitzondering van D. Van Den Broucke en Martine D’Hondt die zich onthouden en L. Maesen die
voor stemt.
Bijgevolg;

Beslissen:
Enig artikel:
Het overeenkomstig artikel 200bis en volgende van het gemeentedecreet ingediende voorstel van
burgers “om de beslissing te herzien om de speelpleinwerking in de deelgemeente Leffinge af te
schaffen en aldus de hele speelpleinwerking tijdens de zomervakantie te concentreren in Middelkerke
op het sportpark de Krokodiel” en met de vraag “om de speelpleinwerking in Leffinge te behouden.”
wordt niet goedgekeurd.
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Stemming: 1 stem voor, 18 stemmen tegen, 2 onthoudingen
6. Vrijwillige brandweer - vacantverklaring van één betrekking van eerste sergeant via
bevordering
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het overleg dd. 15/01/2014 tussen de officier-dienstchef Marc De Jonghe van de vrijwillige
brandweer en de personeelsdienst;
Gelet op het overleg dd. 17/02/2014 tussen de officier-dienstchef Marc De Jonghe van de vrijwillige
brandweer, de personeelsdienst, het secretariaat en de secretaris;
Overwegende dat er een betrekking vrij is van eerste sergeant die kan begeven worden bij
bevordering;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 19/12/2013 (11) betreffende wijzigingen basisreglement
gemeentelijke vrijwillige brandweer – vaststelling.
Gelet op de bepalingen van het basisreglement, inzonderheid art. 19 bevorderingen – algemene- en
bijzondere voorwaarden eerste sergeant;

Beslist:
Artikel 1:
De vacante betrekking van eerste sergeant bij het vrijwillig brandweerkorps vacant te verklaren.
Artikel 2:
Alle in dienst zijnde brandweerlieden zullen in kennis gesteld worden via een dienstnota van de
vacante plaats van eerste sergeant en van de practica om te solliciteren.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
7. Vrijwillige brandweer - vacantverklaring van één betrekking van onderluitenant via
bevordering
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het overleg dd. 15/01/2014 tussen de officier-dienstchef Marc De Jonghe van de vrijwillige
brandweer en de personeelsdienst;
Gelet op het overleg dd. 17/02/2014 tussen de officier-dienstchef Marc De Jonghe van de vrijwillige
brandweer, de personeelsdienst, het secretariaat en de secretaris;
Overwegende dat luitenant Johnny Devey op 04 juli 2014 de vrijwillige brandweer verlaat wegens het
bereiken van de leeftijdsgrens;
Overwegende dat er een betrekking vrij komt van onderluitenant;
Gezien het voorstel om de plaats vacant te verklaren en te laten begeven via bevordering;

Beslist:
Artikel 1:
De betrekking van onderluitenant bij het vrijwillig brandweerkorps vacant te verklaren en te laten
begeven via bevordering.
Artikel 2:
Alle in dienst zijnde brandweerlieden zullen in kennis gesteld worden via een dienstnota van de
vacante plaats van onderluitenant en van de practica om te solliciteren
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
8. Vrijwillige brandweer - bevordering tot onderluitenant - samenstelling selectiecommissie en
vaststelling selectieproeven - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het besluit van heden waarbij één functie van onderluitenant vacant verklaard wordt;
Gezien deze functie te begeven is bij bevordering;
Gezien de kandidaten overeenkomstig het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheidsen bekwaamheidscriteria alsmede van de benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor officieren
van de openbare brandweerdiensten, gewijzigd bij het KB van 14 december 2001 en bij KB van 8 april
2003, moeten slagen voor selectieproeven die door de gemeenteraad moeten georganiseerd worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
De selectiecommissie bij de bevordering tot onderluitenant-vrijwilliger bij de brandweer wordt
samengesteld als volgt:
-

de officier-dienstchef, voorzitter van de selectiecommissie

-

één intern personeelslid van minstens niveau A bevoegd in de af te nemen materie

-

twee externe deskundigen bevoegd in de af te nemen materie

- een secretaris-verslaggever, niet stemgerechtigd.
Artikel 2:
De selectieproeven bij de bevordering tot onderluitenant-vrijwilliger bij de brandweer worden
vastgesteld als volgt:
1. Schriftelijke proef op 50 punten:
Case: de kandidaat wordt geconfronteerd met probleemsituatie(s) die zich tijdens de latere
uitoefening van de functie kan (kunnen) voordoen. De totale problematiek wordt uitgebreid
geschetst, waarna de kandidaat tracht oplossingen uit te werken en deze weer te geven.
2. Mondelinge proef op 50 punten:
Evaluatie van:
o

de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van
de functie (inclusief technische vaardigheden)

o

de geschiktheid tot leidinggeven van de kandidaat

o

de maturiteit van de kandidaat

o

de manier waarop de kandidaat zijn persoonlijke ideeën uiteen zet

o

de motivatie van de kandidaat en zijn interesse voor het werkterrein.

Om te slagen dient de kandidaat zowel op de schriftelijke als op de mondelinge proef minstens 50%
van de punten te behalen en in het totaal minstens 60%.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
9. Vacantverklaring van de betrekking van sectorfunctionaris communicatie, participatie en
onthaal te begeven via aanwerving - goedkeuring
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de vacante betrekking van sectorfunctionaris communicatie, participatie en onthaal in
contractueel voltijds dienstverband;
Gezien de invulling van deze betrekking via aanwerving opportuun geacht wordt;
Gezien volgens het organogram de titularis van deze betrekking lid van het MAT kan worden, is de
gemeenteraad de aanstellende overheid;
Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21/01/2014 (11) houdende
ondermeer de vaststelling van de practica.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
Er wordt één betrekking van sectorfunctionaris communicatie, participatie en onthaal in contractueel
voltijds dienstverband vacant verklaard.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21/01/2014 (11) wordt bekrachtigd
wat de vacantverklaring betreft.
Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit conform de
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
– Titel III – Hoofdstuk II. De aanwerving en de bepalingen van het lokaal rechtspositiebesluit.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
10. 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 06/02/2014 n.a.v. modder op de weg door werken in de Badenlaan op 05 en 06/02/2014

Neemt akte:
Artikel 1:
Van het navolgende besluit dat door de burgemeester werd genomen op 06/02/2014:

‘Besluit van burgemeester dd. 06/02/2014
Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. modder op de
weg door werken in de Badenlaan op 05 en 06/02/2014
Wij, Janna Rommel - Opstaele, burgemeester van de gemeente Middelkerke;
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Gelet op de vraag van de lokale politie om de Badenlaan af te sluiten, met uitzondering van plaatselijk
verkeer, door de hoeveelheid modder op de weg door de werken die zich plaatsvinden thv het
rusthuis;
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 bedoelde werken,
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:


Badenlaan - volledig

Gezien deze vraag gemotiveerd wordt als volgt:


Om de veiligheid van de weggebruikers te minimaliseren dient er plaatselijk verkeer ingevoerd
te worden

Beslissen
Ter gelegenheid van het werken in de Badenlaan op 05/02/2014 en 06/02/2014 worden volgende
verkeersverordeningen ingevoerd:
Artikel 1:
Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgende straat:
1.1. Vanaf 05/02/2014 om 11u00 tot 06/02/2014 om 20u00


Badenlaan - volledig

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E3.
Artikel 2:
Er wordt een verbod voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer’ ingevoerd in volgende
straat:
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2.1. Vanaf 05/02/2014 om 11u00 tot 06/02/2014 om 20u00:


Badenlaan – volledig

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord C3 met onderbord
‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
Artikel 3:
Volgende verkeersborden worden geplaatst om de maatregelen te signaleren:


gevarendriehoek A51 met onderbord ‘Modder’: op de hoek Badenlaan – Westendelaan en de
hoek Duinenlaan Badenlaan



C31a en C31b:

Westendelaan thv Badenlaan
Duinenlaan thv Badenlaan
Graaf Jansstraat thv Badenlaan

Artikel 4:
De nodige signalisatie wordt door de gemeente tijdig op de afgesproken plaatsen gebracht, doch niet
uitgestald.
Conform artikel 14 van de verkeerswet van 14 maart 1968 zal de signalisatie tijdig worden geplaatst
door de organisator. Indien de organisator in gebreke blijft zal de signalisatie worden aangebracht
door de gemeente die de kosten zal terugvorderen van de organisator.
Bij einde van het evenement wordt de signalisatie aan de kant geplaatst door de organisatie. Indien dit
niet gebeurt zal de gemeente dit doen weliswaar mits terugvordering van de gemaakte kosten.
De gemeente zorgt ervoor dat de langs de kant geplaatste of ambtshalve geplaatste signalisatie van
de openbare weg wordt verwijderd.
Artikel 5:
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 6:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
Het treedt in werking op 05/02/2014 om 11u00. Het houdt op uitwerking te hebben op 06/02/2014 om
20u00.
Artikel 6:
Afschrift van dit besluit aan 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.
11. Toetreding tot Infra-X-net - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993, waarbij de bevoegdheid inzake vereniging van
gemeenten voor openbaar nut volledig wordt overgedragen aan de gewesten;
Gezien het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad;
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald
op artikel 39 van dit decreet;
Gezien de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur deelnemer is van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Infrax-West;
Gezien de Telenet-deal van 1 oktober 2008, waarin aan de betrokken kabelmaatschappijen,
waaronder infrax-West een bandbreedte werd voorbehouden om ten behoeve van haar
aandeelhouders de zogenaamde LIPIS-diensten (Limited Internal Public Intrest Services) aan te
bieden;
Overwegende dat Infrax-West daarom voorstelt dat het gemeentebestuur Middelkerke ook toetreedt
tot het project Infra-X-net met betrekking tot deze LIPIS-diensten;;
Gelet op de toelichting bij het businessconcept Infra-X-net waarbij de gemeente voor haar interne
datacommunicatie, vaste telefoniediensten en internetverkeer en –toegang beroep kan doen op InfraX-net en waarbij de gemeente een aanzienlijk financieel voordeel en voordeel in bandbreedte kan
realiseren ten opzichte van de actuele situatie op het vlak van datacommunicatie, telefonie- en
internetverkeer (volgens de simulatie van een referentiemaand om en bij de 38 % !);
Gezien de statutaire omschrijving van de activiteit Infra-X-net die luidt als volgt : “het ter beschikking
stellen van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op de bestaande
netten/installaties ten behoeve van de deelnemers, die daartoe een uitdrukkelijke beslissing hebben
genomen, en binnen het toegestane wettelijke en contractuele kader”;
Overwegende dat de toetreding van de gemeenten voor de activiteit Infra-X-net de beheersoverdracht
inzake deze activiteiten aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband impliceert met uitzondering
echter van de terzake nog lopende contracten die door de gemeente werden afgesloten voor de
toetreding;
Gezien deze contracten in overleg met Infrax tijdig worden opgezegd;
Overwegende dat bij uitbreiding ook de gebouwen van OCMW, Politie en Brandweer binnen de
gemeentegrenzen in dit project kunnen betrokken worden;
Gezien de Politie en Brandweer onder de bevoegdheid van de gemeente vallen en dat het OCMW
voor haar activiteiten een aparte beslissing dient te nemen naar analogie met onderhavige beslissing;
Overwegende dat, om van dit aanbod gebruik te kunnen maken, de gemeente dient toe te treden tot
Infrax-West voor de activiteit Infra-X-net;
Gezien de statuten van Infrax-West werden gewijzigd om dergelijke toetreding mogelijk te maken en
dat bij wijze van besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand dd. 15 februari 2010 de voorgelegde statutenwijziging
integraal werd goedgekeurd;
Overwegende dat, mits toetreding tot Infrax-West voor de activiteit Infra-X-net impliceert dat de
contracten met name op het vlak van telefonie door Infrax-West zullen worden afgesloten, maar dat de
detailfacturen toch aan de gemeente ter betaling zullen worden voorgelegd door de Infrax-telefonieoperator;
Gezien toetreding tot Infra-X-net geen verdere inbreng in natura of speciën vereist;

Beslist:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het voorstel om toe te treden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband “InfraxWest” voor de activiteit Infra-X-net van zodra de lopende overeenkomsten stopgezet kunnen worden.
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Artikel 2:
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
Artikel 3:
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, aan de
Regeringscommissaris, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel en aan
het secretariaat van Infrax-West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
12. Bestek concessie waterscooters (2014-2016) - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 10/03/2011 (8) tot goedkeuring van het bestek concessie
waterscooters voor de jaren 2011 t.e.m. 2013;
Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 04/04/2011 (TL) tot toewijzing
van de concessie waterscooters aan dhr. Johan Houthoofdt, mits betaling van de jaarprijs van € 765;
Overwegende dat deze concessie aldus is verlopen en er een vraag is van de uittredende
concessionaris om opnieuw de concessie uit te baten;
Overwegende dat het uitschrijven van een nieuwe concessie past in de trend om het openbaar
domein te exploiteren en te valoriseren dit mede in het kader van het streven naar een kindvriendelijk
toeristisch beleid;
Gelet op de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen dd. 28/01/2014;
Gezien het ontwerp van bestek met volgende basiselementen:


duurtijd: 3 jaar



uitbatingsperiode: start paasvakantie t.e.m. 30 september (2014-2015-2016)



plaats en oppervlakte: 45 m² (9m* 5m) ten westen van het casino (t.h.v. de sanitaire installatie
casino-west)



minimumprijs: € 765 (zelfde tarief als de terrassen horeca op de dijk €17/m² x 45m²)



procedure: openbare inschrijving met recht van opbod

Overwegende dat dit voorstel verenigbaar is met de gemeentelijke belangen;
Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad tot vaststelling van de contractvoorwaarden van
concessies;
Gegeven het feit dat het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is;

Beslist:
Artikel 1:
Het bestek voor de concessie uitbating waterscooters (2014-2016) op de zeedijk, 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 afdeling financiën.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
13. Architectuurprijs gemeente Middelkerke – wijziging wedstrijdreglement – goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 13/09/2007 houdende de goedkeuring van het
wedstrijdreglement van de Architectuurprijs Middelkerke;
Overwegende dat het goedgekeurde wedstrijdreglement voorziet in een tweejaarlijkse uitreiking van de
architectuurprijs;
Gelet op de besprekingen van het college van burgemeester en schepenen in het kader van het budget 2014
waarbij de Architectuurprijs Middelkerke werd behouden met een uitreiking om de drie jaar;
Overwegende dat het bestaande wedstrijdreglement bijgevolg dient aangepast te worden;
Op voorstel van het college en burgemeester;

Beslist:
Artikel 1:
In het wedstrijdreglement Architectuurprijs Middelkerke, zoals hervastgesteld door de gemeenteraad dd.
14/05/2009(40) wordt:


In de titel van het reglement het woord ‘tweejaarlijkse’ vervangen door ‘driejaarlijkse’.



In artikel 1 het woord ‘tweejarige’ geschrapt en vervangen door het woord ‘driejarige’.



In artikel 2, 2de alinea het cijfer 3 vervangen door het cijfer 4.



In artikel 3 het woord ‘tweede’ geschrapt en vervangen door ‘derde’.

Artikel 2:
Deze wijzigingen treden in werking op 01/01/2014.
Artikel 3:
Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 186 van het Gemeentedecreet.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
14. RUP nr. 38 “Opstaele – Verhaeghe LV” – voorlopige vaststelling van het ontwerpplan goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/05/2012 waarbij een planologisch
attest werd afgeleverd aan Opstaele – Verhaeghe LV;
Gelet op titel 4 - hoofdstuk 4 - afdeling 4 “Planologische attesten” van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
waaruit blijkt dat indien het planologisch attest besluit dat het bedrijf behouden kan worden op de plaats waar het
gevestigd is, al dan niet met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, en als dat behoud of die
ontwikkelingsmogelijkheden de opmaak of de wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van
aanleg veronderstellen, dan is het betrokken bestuursorgaan ertoe verplicht om binnen het jaar na de afgifte van
het planologisch attest een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op te maken;
Overwegende dat indien het betrokken bestuursorgaan nalaat om binnen het jaar na de afgifte van het
planologisch attest een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op te maken,
dan wordt voor dat bestuursorgaan de mogelijkheid tot het voorlopig vaststellen van een ruimtelijk
uitvoeringsplan of tot het voorlopig aannemen van een plan van aanleg voor een ander bestaand bedrijf of voor
een nieuw bedrijventerrein opgeschort, totdat alsnog voldaan is aan de rechtsplicht, vermeld in het eerste lid,
tenzij het attest inmiddels vervallen is;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/05/2012 houdende het opstarten
van de procedure tot opmaak van een RUP ter uitvoering van het planologisch attest Opstaele – Verhaeghe LV;
Overwegende dat uit het voorafgaand onderzoek naar de plan-MER plicht blijkt dat er geen fundamentele
bezwaren zijn tegen de opmaak van het RUP en de opmaak van een plan-MER niet nodig is;
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Overwegende dat de watertoets werd uitgevoerd, waaruit blijkt dat de effecten van de uitvoering van het RUP op
het watersysteem beperkt zullen zijn;
Overwegende dat het RUP nr. 38 “Opstaele – Verhaeghe LV” werd onderworpen aan de verplichte adviesronde;
Overwegende dat volgende adviesorganen werden gevraagd advies uit te brengen: Deputatie van de provincie
West-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed afdeling West-Vlaanderen, Vlaamse Milieu Maatschappij, Ruimte
Vlaanderen afdeling RO West-Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij, Middenkustpolder en
GECORO;
Overwegende dat een plenaire vergadering werd georganiseerd d.d 19/11/2013 waarbij volgende adviesorganen
waren vertegenwoordigd: Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen afdeling RO WestVlaanderen;
Overwegende dat door de adviesorganen het volgende advies werd uitgebracht:
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen: voorwaardelijk gunstig advies




Voorwaarden voor het gunstig advies zijn:
1.

Het opnemen van garanties in de stedenbouwkundige voorschriften ifv bundeling van nieuwe
gebouwen met de huidige en een landschappelijk passende groeninkleding.

2.

Verder onderbouwen van de planopties.

Inhoudelijke opmerkingen en aandachtpunten:
1.

Watertoets vervolledigen en hieraan een besluit koppelen. Dit besluit doorwerken naar de
stedenbouwkundige voorschriften.

2.

Concreet aftoetsbare bepalingen rond de landschappelijke inkleding opnemen in de stedenbouwkundige
voorschriften.

3.

Nieuwe bebouwing binnen zone 2 dient maximaal aan te sluiten bij de bestaande bebouwing, zo niet
moet gemotiveerd worden waarom hiervan wordt afgeweken.

4.

Gezien het een landbouwbedrijf betreft is het aangewezen om met het typevoorschrift voor agrarisch
gebied te werken met een overdrukk voor de bebouwbare zone.

5.

In de visie dient meer aandacht besteed te worden aan de elementen van het plan. Hoe is bijvoorbeeld
aan 3000 m² toegelaten gebouwen gekomen?

6.

Is een bepaling rond reclame nodig bij dit agrarisch bedrijf? Is stapelen in open lucht toegelaten?

7.

De onderhoudsstrook thv de waterloop ontbreekt.

8.

De digirup-bestanden zijn niet conform de betreffende richtlijn.

Vlaamse Milieumaatschappij: gunstig advies
Onroerend Erfgoed afdeling West-Vlaanderen: ongunstig advies


De oostelijke grens van het RUP dient beperkt te worden tot die van de meest oostelijke bestaande
bedrijfsgebouw en een grotere zone voorzien in de noordelijke richting voor de uitbreiding. Indien hieraan
voorbij wordt gegaan vragen we om ten minste de zone ten zuiden van de voorziene loods (vergunning dd.
21/08/2012) uit zone 2 te halen en het bouwvrij karakter te waarborgen zodat het weiland en de restanten
van walgracht gespaard blijven.



Inzake bouwkundig erfgoed vragen we om enkel verbouwing mogelijk te maken via de voorschriften en
herbouw uit te sluiten omwille van behoud van de erfgoedwaarden.

Ruimte Vlaanderen afdeling RO West-Vlaanderen: ongunstig advies


Er wordt geen alternatievenonderzoek gevoerd naar mogelijke inplantingswijzen voor bebouwing.



Er wordt geen garantie geboden op een compacte bedrijfsvoering en de vrijwaring van de landschappelijke
waarde van het polderlandschap.
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Departement Landbouw en Visserij: voorwaardelijk gunstig advies:


De huidige voorschriften betreffende bouwhoogte zijn te beperkend voor sommige bouwstijlen. Vraag tot
herzien of weglaten van de voorschriften inzake bouwhoogte.

Middenkustpolder:gunstig advies
GECORO: gunstig advies
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering, opgemaakt door de ontwerper van het RUP;
Overwegende dat de verschillende gemeentelijke sectoren gevraagd werden advies uit te brengen over het
voorliggende voorontwerp van RUP;
Overwegende dat geen advies werd ontvangen van de gemeentelijke sectoren;
Overwegende dat de betrokken nutsmaatschappijen gevraagd werden advies uit te brengen over het voorliggende
voorontwerp van RUP;
Overwegende dat De Watergroep geen opmerkingen heeft betreffende het voorontwerp van RUP;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/01/2014 houdende bespreking van
de adviesronde en de plenaire vergadering:
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen:




Voorwaarden voor het gunstig advies:
1.

De stedenbouwkundige voorschriften dienen verder verfijnd te worden teneinde de nodige garanties te
bieden inzake compacte bedrijfsvoering en landschappelijk passende groeninkleding.

2.

De planopties dienen verder onderbouwd te worden.

Inhoudelijke opmerkingen en aandachtpunten:
1.

Ruimtelijk uitvoeringsplan aan te passen conform het advies.

2.

Ruimtelijk uitvoeringsplan aan te passen conform het advies.

3.

Ruimtelijk uitvoeringsplan aan te passen conform het advies.

4.

Ruimtelijk uitvoeringsplan aan te passen conform het advies.

5.

De visie dient verder te worden uitgewerkt.

6.

De bepalingen betreffende reclame worden geschrapt. Stapelen in open lucht is niet toegelaten.

7.

De te vrijwaren onderhoudsstrook van 5 meter zal als voorwaarde in de stedenbouwkundige
vergunningen worden opgenomen.

8.

De digirup-bestanden dienen te worden aangepast conform de betreffende richtlijn.

Onroerend Erfgoed afdeling West-Vlaanderen:


Gelet op de noodzaak van voldoende trek bij de opslag van de pootaardappelen en de overheersende
windrichting is een uitbreidingsmogelijkheid in oostelijke richting noodzakelijk. De voorziene loods (korte
termijn behoefte) is reeds gerealiseerd.



De zone ten zuiden van de voorziene loods (vergunning dd. 21/08/2012), op heden reeds gerealiseerd, wordt
uit zone 2 gehaald teneinde het bouwvrije karakter te vrijwaren.



De stedenbouwkundige voorschriften inzake het bouwkundig erfgoed dienen te worden aangepast zodat
enkel verbouwingen mogelijk zijn.

Ruimte Vlaanderen afdeling RO West-Vlaanderen:


De inplanting van de nieuwe gebouwen wordt in de eerste plaats bepaald door de nood aan natuurlijke trek
voor het bewaren van de pootaardappelen in combinatie met de overheersende windrichting. Verder
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worden de stedenbouwkundige voorschriften verder verfijnd teneinde de nodige garanties te bieden inzake
compacte bedrijfsvoering en landschappelijk passende groeninkleding.


De stedenbouwkundige voorschriften dienen verder verfijnd te worden teneinde de nodige garanties te
bieden inzake compacte bedrijfsvoering en vrijwaring van de landschappelijke waarde van het
polderlandschap.

Departement Landbouw en Visserij:


De voorschriften betreffende bouwhoogte worden herbekeken in functie van de reeds bestaande bebouwing.
De reeds bestaande bebouwing dient als leidraad voor het bepalen van de voorschriften inzake bouwhoogte.

Overwegende dat de nodige aanpassingen werden uitgevoerd conform de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 28/01/2014;
Gelet op de principiële voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 38 “Opstaele –
Verhaeghe LV” door het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/02/2014;

Beslist:
Artikel 1:
Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 38 “Opstaele – Verhaeghe LV” wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2:
Het ontwerpplan zal aan een openbaar onderzoek onderworpen worden, dit overeenkomstig de bepalingen van
de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
15. Aanvullend reglement op het parkeren in de Essex Scottishlaan - voorbehouden van een
parkeerplaats voor personen met een handicap - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de vraag van de bewoners van de Essex Scottishlaan nummer 84 om een parkeerplaats voor
personen met een handicap voor te behouden voor hun woning;
Gezien de aanvrager niet beschikt over een garage, maar er momenteel één huurt tot er op het
openbaar domein een voorbehouden plaats ter beschikking is;
Gezien er uit onderzoek is gebleken dat er in de nabije omgeving onvoldoende parkeerplaatsen zijn
voor personen met een handicap;
Overwegende dat een parkeerplaats voor personen met een handicap mag gebruikt worden door alle
houders van een speciale kaart voor personen met een handicap en de plaats bijgevolg niet aan de
aanvrager persoonlijk kan worden toegekend;
Gezien de Essex Scottishlaan een gemeenteweg is;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 dd. 03/04/2009 i.v.m. de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
dd. 16/03/1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 01/12/1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11/10/1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14/11/1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens;
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Beslist:
Artikel 1:
Op de parkeerstrook ter hoogte van de woning in de Essex Scottishlaan nummer 84 wordt een
parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien.
Deze maatregel wordt aangeduid bij het begin van de parkeerplaats door het verkeersbord E9a met
onderbord VIId pictogram personen met een handicap en het onderbord Xc, opwaartse pijl en
vermelding 7 meter.
Artikel 2:
Dit besluit wordt voor kennisname overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit
en Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Koning Albert II-laan 20 bus 2
te 1000 Brussel.
Artikel 3:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
16. Inlijving in het openbaar domein van de Pieterstraat, Elisabethlaan en Strandjuttersdreef definitieve goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het schrijven dd. 03/04/2013 van Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel
houdende mededeling dat bij de inrichting van de huidige camping Duinendorp destijds om praktische
redenen ook de omliggende straten (Pietestraat, Elisabethlaan en Strandjuttersdreef) hun eigendom
werden;
Gezien de indeling en verdeling van de camping naar de verschillende erfpachters volledig is
afgerond, is het volgens Toerisme Vlaanderen niet meer nodig om de Elisabethlaan en de Pietestraat
in privébezit te hebben;
Overwegende dat naar aanleiding hiervan wordt gevraagd om beide straten in beheer van de
gemeente te nemen;
Gezien de Strandjuttersdreef ook eigendom is van Toerisme Vlaanderen, maar verpacht wordt aan
Zon en Duin vzw;
Gelet op het schrijven van camping Kompas dd. 02/05/2013 houdende mededeling dat Zon en Duin
vzw geen bezwaar heeft tegen het feit dat de Strandjuttersdreef uit de erfpacht wordt gehaald mits de
toegang tot het kampeerautoterrein gegarandeerd blijft via de Bassevillestraat;
Gezien de kadastrale gegevens van de straten als volgt gekend zijn:
e

 Middelkerke 11 afdeling, sectie B, deel van nr 180G (oppervlakte 1 a 87 ca 7 da)
e

 Middelkerke 11 afdeling, sectie B, nr. 180H (9a 3 ca)
e

 Middelkerke 11 afdeling, sectie B, nr. 180K (20a 12 ca)
e

 Middelkerke 11 afdeling, sectie B, nr 158B (40a 4 ca)
e

 Middelkerke 11 afdeling, sectie B, nr. 213G (85a 61 ca);
Gelet op het kadastraal plan met de aanduiding van bovengenoemde percelen;
Gezien het ontwerp van de akte voor de kosteloze overdracht van de wegenis door Toerisme
Vlaanderen aan de gemeente Middelkerke;
Gelet op het algemeen belang van deze overdracht;

Beslist:
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Artikel 1:
Akkoord te gaan met de inlijving in het openbaar domein van de wegenis in Duinendorp, gekend als
Pietestraat, Elisabethlaan en Strandjuttersdreef.
Deze straten zijn kadastraal gekend als:
e

 Middelkerke 11 afdeling, sectie B, deel van nr 180G (oppervlakte 1 a 87 ca 7 da)
e

 Middelkerke 11 afdeling, sectie B, nr. 180H (9a 3 ca)
e

 Middelkerke 11 afdeling, sectie B, nr. 180K (20a 12 ca);
e

 Middelkerke 11 afdeling, sectie B, nr. 158B (40a 4 ca)
e

 Middelkerke 11 afdeling, sectie B, nr. 213G (85a 61 ca);
Artikel 2:
De ontwerpakte voor de kosteloze overdracht van de Pietestraat, Elisabethlaan en de
Strandjuttersdreef wordt definitief goedgekeurd.
De akte wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
17. Heraanleg doortocht Middelkerke - onteigeningsplan perceel grond gelegen aan de
Oostendelaan en Sluisvaartstraat - goedkeuring ontwerpakte
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de uitvoering van de herinrichting van de Oostendelaan N318, meer bepaald het gedeelte
tussen de Spermaliestraat en de woning nummer 199;
Gezien deze werken als gecombineerd dossier tussen de Vlaamse overheid en de gemeente
Middelkerke werden uitgevoerd in 2007 en 2008,
Overwegende dat er tijdens de rioleringswerken een verbinding tussen het bestaande pompstation en
de nieuwe pomp werd gemaakt met de aanleg van nieuwe rioleringen;
Overwegende dat deze werken noodzakelijk waren en plaatsvonden op het terrein van camping
Zeester – Sluisvaartstraat 50 te 8430 Middelkerke;
Gezien er voor deze in bezitneming dd. 22/01/2013 een onteigeningsplan werd opgemaakt door het
studiebureau Lobelle bvba, Gistelsteenweg 112 Te 8490 Jabbeke – Varsenare;
Overwegende dat het algemeen nut de inbezitneming opvordert van de onroerende goederen die op
het onteigeningsplan zijn vermeld;
e

Gezien de te onteigenen goederen kadastraal gekend zijn als Middelkerke 1 afdeling, sectie A, deel
van nummer 388F met een oppervlakte volgens de meting van 150,68 m²;
Overwegende dat de grond toebehoort aan de heer en mevrouw Vanhooren Gilbert – Ghyselbrecht
Irène en de heer Vanhooren Eric;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 06/05/2013 (pt. 24)
houdende goedkeuring van het onteigeningsplan opgemaakt dd 22/01/2013 door het studiebureau
e
Lobelle voor de verwerving van 150,68m² grond (1 afdeling, sectie A, deel van nummer 388F) en
eigendom van camping Zeester;
Gezien het schrijven dd. 22/01/2014 vanwege Het Aankoopcomité te Brugge houdende mededeling
van de verkoopbelofte waaruit blijkt dat de aankoop kan gebeuren mits de vergoeding van 10.000,00
€;
Gelet op de ontwerpakte voor bovengenoemde aankoop als bijlage;
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Overwegende dat er op het budget 2014 voldoende kredieten ter beschikking zijn onder het
beleidsitem: 02000-AR: 2200007 voor deze aankoop;
Gelet op het visum van de waarnemend financieel beheerder dd. 20/02/2014 met de referte 2014/90;

Beslist:
Artikel 1:
e

Akkoord te gaan met de aankoop van 150,68m² grond, kadastraal gekend als Middelkerke 1 afdeling,
sectie A, deel van 388F en eigendom van de heer en mevrouw Vanhooren G – Ghyselbrecht I en de
heer Vanhooren E., dit tegen het bedrag van 10.000,00 euro.
Artikel 2:
De ontwerpakte en de voorwaarden van de verkoopbelofte dd. 21/01/2014 voor deze aankoop goed
te keuren. De aankoop is van algemeen belang ten behoeve van de herinrichting van de
Oostendelaan N318, meer bepaald het gedeelte tussen de Spermaliestraat en de woning nummer
199.
Artikel 3:
De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2014 vastgelegd worden als
volgt:
-beleidsitem/AR:

02000/2200007

-actie/ overig beleid:

Overig beleid

-beschikbaar krediet:

€ 100.000,00

-bedrag van de uitgave:

€ 10.000,00

-naam en adres van de begunstigden:

1/ Vanhooren Gilbert-Ghyselbrecht Irène
Sluisvaartstraat 55
8430 Middelkerke
2/ Vanhooren Eric
Sluisvaartstraat 50
8430 Middelkerke

Artikel 4:
Het Aankoopcomité Brugge, Koning Albert I-laan 1-5 bus 3 te 8200 Brugge wordt gemachtigd om
tevens de akte te verlijden.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Vragen van raadsleden:
Raadslid D. Van Den Broucke heeft onderstaande vraag schriftelijk ingediend:
“Op 22 augustus 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het
gemeentebestuur en de vzw de Zwerver. De jaarlijkse subsidie van 70.000 € ( eventueel
verhoogd met jaarlijks maximum 12 000€ tussenkomst voor de te huren geluidsinstallatie)
werd toegekend onder volgende voorwaarden:
a)
Er dient jaarlijks bij de start van een nieuw kalenderjaar een werkings- en
evaluatieverslag opgemaakt te worden van de activiteiten met duidelijke splitsing van het
festival LL, de reguliere werking en de activiteiten buiten Middelkerke;
b)
De vereniging dient jaarlijks haar resultatenrekening en balans in bij de cultuurdienst,
samen met de 3 aparte resultatenrekeningen, namelijk LL, reguliere werking en activiteiten
buiten Middelkerke.
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c)
Op basis van deze verslagen wordt de samenwerking jaarlijks door het college
geëvalueerd.
Op de samenwerkingsovereenkomst wordt nergens bepaald tegen welke datum de werkingsen evaluatieverslagen moeten opgemaakt en voorgelegd worden. Er is enkel sprake van
‘jaarlijks bij het begin van het kalenderjaar’. De uitbetaling van de jaarlijkse subsidie is echter
aan die voorwaarden verbonden. Binnenkort kan de vzw ‘De Zwerver’ een eerste voorschot
vragen voor het jaar 2014.
Graag had ik dan ook een antwoord op volgende vragen:
1)
Werden de 3 verschillende werkings- en evaluatieverslagen van het werkjaar 2013 van
de vzw de Zwerver door de cultuurdienst reeds voorgelegd aan het schepencollege?
2)
Werden de 3 verschillende resultatenrekeningen en balansen door de cultuurdienst
reeds voorgelegd aan het schepencollege?
3)
Werden de samenwerking en de resultaten 2013 reeds door het schepencollege
geëvalueerd en wat staat er precies in dit evaluatieverslag?
4)
Kan er hoe dan ook een subsidie of een voorschot van subsidie uitbetaald worden aan
de vzw ‘De Zwerver’ als aan de hierboven vermelde voorwaarden niet is voldaan?”
De voorzitter geeft volgend antwoord:
“Tot op heden is hetgeen vernoemd in de eerste drie vragen nog niet gebeurd omdat de
cultuurdienst nog geen dossier heeft ontvangen.
Vzw De Zwerver maakt jaarlijks een globaal dossier op voor de Vlaamse Gemeenschap met
deadline 1 april. Gelijktijdig stuurt vzw De Zwerver hun subsidiedossier naar de cultuurdienst.
We verwachten het dossier nog in de loop van deze maand. Vzw De Zwerver zal één globaal
dossier bezorgen (werkings- en evaluatieverslag, algemene resultatenrekening en balans) met
daarnaast een aparte analyse waarbij duidelijk de opsplitsing gemaakt wordt tussen:


festival Leffingeleuren op het grondgebied Middelkerke



de reguliere werking op het grondgebied Middelkerke
(nl. de clubconcerten, filmvertoningen, dj-sets en andere programmaties)



en andere activiteiten buiten Middelkerke

Er werd in 2014 nog geen subsidie uitbetaald aan vzw De Zwerver. De
samenwerkingsovereenkomst stelt dat de werkingssubsidie pas kan worden uitbetaald indien
voldaan werd aan de voorwaarden zoals vermeld in het subsidiereglement en in artikel 3 van
de samenwerkingsovereenkomst. “
Raadslid B. Ryckewaert merkt op dat er tijdens het weekend na een wielerkoers nadars gestapeld
werden op parkeerplaatsen in de Meeuwenlaan en vraagt of die nadars niet vroeger weggehaald of
verwijderd kunnen worden.
Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat het niet mogelijk is om te stapelen op het voetpad en dat er
mankracht tekort was om alles tijdig te verwerken tijdens het voorbije weekend.
Raadslid B. Ryckewaert merkt op dat een ondergrondse afvalcontainer aan het René Mouchotteplein
al een tijdje defect is en dat de vuilnis(zakken) die ernaast worden geplaatst meegenomen worden
door de vuilniswagen. Zij vraagt of het niet beter zou zijn om die container te verwijderen, want
mensen die de reguliere vuilniszakken kopen voelen zich bedrogen.
Volgens de burgemeester is er een oplossing in de maak om de betalingssystemen aan de containers
te vereenvoudigen. Er is een proefproject bezig. De systemen worden 1 per 1 vervangen.
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Op de vraag van raadslid D. Demarcke naar de opvolging van een tijdens een vorige raadszittng
gestelde vraag ivm het bermbeheer, stelt de burgemeester dat dit doorgegeven werd aan de
betrokken dienst. Het raadslid vraagt om de vraag nogmaals door te geven.
Raadslid D. Van Den Broucke herhaalt zijn vraag om meer digitaal te communiceren met de
raadsleden (wat uitnodigingen en dergelijke betreft). De secretaris meldt dat dit verzoek meegenomen
wordt in de besprekingen met de informatiedienst.
Op de vraag van raadslid D. Van Den Broucke hoe er tegemoet gekomen wordt aan de vragen ivm
postregistratie, meldt de secretaris dat er vanaf 01/04/2014 een systeem operationeel wordt die
voldoet aan de decretale verplichtingen.

De voorzitter sluit de vergadering om 20 uur.
de secretaris
Pierre Ryckewaert
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