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Zitting gemeenteraad 14/10/2014 

Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; 
 
J. Rommel-Opstaele, burgemeester; 
 
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen; 
 
G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, L. Landuyt, 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, L. Cobbaert, raadsleden; 
 
P. Ryckewaert, secretaris; 

Verontschuldigd:  G. Soete, raadslid; 
 
C. De Jonghe, raadslid verontschuldigd voor 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; 
 
L. Landuyt, raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 20, 21; 
 
D. Demarcke, raadslid verontschuldigd voor 18, 19; 
 
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter; 
 
J. Duchi, korpschef; 

 

 

  

 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19u00. 

P. Van Looy, sectorfunctionaris woont de volledige zitting bij als deskundige, onder meer met het oog 
op het opmaken van het ontwerpverslag. 

R. Keereman, wnd. financieel beheerder, woont de openbare zitting bij vanaf agendapunt 3, als 
deskundige.  

Diverse leden van de lokale politie leggen de eed af in handen van de burgemeester. (Van deze 
eedafleggingen worden afzonderlijke pv’s opgemaakt.) 

De voorzitter schorst de vergadering van 19u10 tot 19u15 voor een fotomoment. 

De voorzitter geeft aan de raad kennis van: 

- een kantmelding van 16/09/2014 verbonden met de raadszitting van 28/08/2014 (6) (= 
parkeren Spermaliestraat); 

- het antwoord op de schriftelijke vragen van de gemeenteraad door de nv gemeentelijke 
holding tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. De antwoorden zullen 
via mail bezorgd worden aan alle raadsleden. 

 
 

Openbare vergadering 

1. Verslag dd. 28/08/2014 - goedkeuring 
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Raadslid J.M. Dedecker verwijst naar de opmerking van een raadslid tijdens de vorige zitting i.v.m. het 
wijzigen van de voorziene zittingsdata. Hij merkt op dat het wijzigen van geplande data problemen 
schept. Ook deze zitting vindt plaats op een andere dan aanvankelijk voorziene datum. Hij vraagt 
respect voor alle leden van de gemeenteraad. Hij vraagt de gemeenteraad te houden op een vaste 
dag waarover de gemeenteraadsleden zich kunnen uitspreken. De voorzitter stelt de vraag in 
overweging te kunnen nemen. 

Op de vraag van raadslid G. Verdonck naar een verklaring om de zittingsdatum van deze zitting te 
wijzigen, antwoordt de voorzitter dat hij morgenochtend met het vliegtuig op reis vertrekt. Raadslid G. 
Verdonck merkt op dat blijkbaar met het verlof van de voorzitter rekening gehouden wordt, maar niet 
met het verlof van anderen. Hij vind dit niet correct. De voorzitter merkt op dat het tot de prerogatieven 
van de voorzitter van de gemeenteraad behoort om de datum te bepalen waarop de gemeenteraad 
bijeenkomt. De burgemeester suggereert om vanaf volgend jaar een lijst te bezorgen aan de 
raadsleden met een vaste dag als zittingsdatum. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. Lokale politie - aankoop computermateriaal via raamcontract - goedkeuring raming alsook 

voorwaarden en wijze van gunnen 

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 aantal desktopcomputers met 
bijhorende schermen en laptops; 

Gezien er jaarlijks computermateriaal bijgekocht dient te worden om oud materiaal tijdig te vervangen; 

Overwegende dat op deze manier de investering voor het computerpark beter gespreid wordt; 

Gezien er dit jaar 5 desktopcomputers, 10 computerschermen en 5 laptops met bijhorend 
dockingstation en draagtas dienen te worden aangekocht; 

Overwegende dat de desktopcomputers, de computerschermen en de draagtassen voor de laptops 
kunnen worden aangekocht op basis van lopende meerjarige raamcontracten van de federale 
overheid, toegankelijk voor de geïntegreerde politie met referentienummer FORCMS-PC-073 en 
FORCMS-PC-078-1, toegewezen aan de firma PRIMINFO NV, Rue du Grand Champs 8 te 5380 
Fernelmont; 

Overwegende dat de 5 laptops met dockingstation kunnen worden aangekocht op basis van het 
lopend meerjarig raamcontract van de federale overheid, toegankelijk voor de geïntegreerde politie 
met referentienummer FORCMS-PC-074, toegewezen aan de firma Systemat nv, Chaussée de 
Louvain 431

e
 te 1380 Lasne; 

Overwegende dat de uitgaven voor deze aankopen geraamd worden op € 9.600 (incl. BTW) ; 

Gezien de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien zijn op de buitengewone begroting van de 
politiezone Middelkerke voor het jaar 2014 onder artikelnummer 330/742-53 (€ 12.000); 

Overwegende dat dit voorstel principieel werd goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen op 16/09/2014; 

Beslist:  

Artikel 1: 

De raming voor een bedrag van € 9.600 (BTW incl.) goed te keuren voor de aankoop van 
computermateriaal ten behoeve van de lokale politie. 

Artikel 2: 
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Deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
het raamcontract FORCMS-PC-073, FORCMS-PC-078-1 en FORCMS-PC-074 van de federale 
overheid. 

Artikel 3: 

Toestemming te geven aan het college van burgemeester en schepenen om dit dossier verder af te 
handelen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Politiezone Middelkerke - budgetwijziging 2014/1 - vaststelling 

Raadslid D. Van Den Broucke herinnert aan z’n vroegere tussenkomsten i.v.m. de nakende tekorten 
wat het politiebudget betreft. Volgens het raadslid is de gemeentelijke dotatie reeds jarenlang dezelfde 
gebleven en zal er vanaf volgend jaar een tekort zijn indien er niets gebeurt. De burgemeester zegt op 
de hoogte te zijn van de problematiek. De financiële reserves raken stilaan op, terwijl de uitgaven 
verder stijgen. De toename van de pensioenlasten speelt daarbij een belangrijke rol. De korpschef 
heeft de opdracht gekregen om besparingsvoorstellen te formuleren. Deze worden binnenkort 
besproken.  

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker naar toelichting bij de aanzienlijke verhoging van de uitgaven 
voor de levering van gas, antwoordt de financieel beheerder dat de afrekening van de gasleveringen 
werd ontvangen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Gelet op het goedgekeurde budget 2014 van de politiezone Middelkerke in zitting van de 
gemeenteraad van 19/12/2013; 

Overwegende dat zekere budgetposten dienen gewijzigd te worden ingevolge tekort aan kredieten of 
vastgestelde verhogingen; 

Gezien het ontwerp van de budgetwijziging 2014/1, samen met de bijlagen, opgemaakt door de 
financiële afdeling, op basis van de ter zake verstrekte richtlijnen; 

Gelet op het advies van de begrotingscommissie politiezone Middelkerke dd.17/09/2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van D. De Poortere die zich onthoudt. 

Beslist:  

Artikel 1: 

De  budgetwijziging 1 van de gewone dienst politiezone Middelkerke van het budgetjaar 2014 wordt 
als volgt vastgesteld : 

GEWONE DIENST Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Oorspronkelijke budget  – 
gemeenteraad 19/12/2013 

Incl. vorige dienstjaren + 
overboekingen 

5.772.979,00 6.807.726,00 - 1.034.747,00 

Verhoging kredieten + 59.142,00 + 49.100,00 + 10.042,00 
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Vermindering kredieten - 18.218,00  - 46.000,00 + 27.782,00 

Totalen 5.813.903,00 6.810.826,00 - 996.923,00 

Goedgekeurd algemeen 
rekeningresultaat 2013  

1.422.939,00   

Geraamd resultaat van het 
dienstjaar 

426.016,00   

 

Artikel 2: 

De budgetwijziging 1 van de buitengewone dienst politiezone Middelkerke van het budgetjaar 2014 
wordt als volgt vastgesteld : 

BUITENGEWONE DIENST Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Oorspronkelijke budget – 
gemeenteraad 19/12/2013 

211.450,00 211.450,00 0,00 

Verhoging kredieten 0,00 0 0,00 

Vermindering kredieten 0 0 0,00 

Totalen 211.450,00 211.450,00 0,00 

Goedgekeurd algemeen 
rekeningresultaat 2013  

175.057,00   

Geraamd resultaat van het 
dienstjaar 

175.057,00   

 

Stemming: 23 stemmen voor, 1 onthouding 

4. 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 politieverordeningen uitgevaardigd heeft: 

 Op 06/06/2014 n.a.v. een openingsfeest van ‘La Bodega’ te Westende op 07/06/2014 

 Op 07/07/2014 n.a.v. ‘Viva Brasil’ op 13 en 14/07/2014 

 Op 29/07/2014 n.a.v. een rommelmarkt en braderie te Lombardsijde op 03/08/2014 

 Op 14/08/2014 n.a.v. de Sirenejogging op 17/08/2014 

Neemt akte: 

Artikel 1: 

Van de navolgende besluiten die door de burgemeester werden genomen op 06/06/2014, 07/07/2014, 
29/07/2014 en op 14/08/2014: 
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 ‘Besluit van burgemeester dd. 06/06/2014 

Emilio Vasguez – tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke 
n.a.v. openingsfeest op 07/06/2014 

Wij, Liliane Pylyser - Dewulf, eerste schepen en handelend in hoedanigheid van burgemeester van de 
gemeente Middelkerke; 

Gelet op de vraag van Emilio Vasquez, Distellaan 15 te 8430 Middelkerke (tel.0474 59 25 65) tot het 
houden van een openingsfeest van La bodega del toro op 07/06/2014; 

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: 

 Distellaan 15 – parkeerstrook voor de zaak 

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

politie; 

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van openingsfeest La bodega del toro op 07/06/2014 worden 
volgende verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1:  

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat: 
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1.1. Op 07/06/2014 vanaf 10u00 tot 23u59: 

 Distellaan 15 – parkeerstrook voor de zaak  

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E1. 

Dit artikel is niet van toepassing op voertuigen voorzien van een speciale parkeerkaart afgeleverd door 
het gemeentebestuur. 

Artikel 2: 

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 3: 

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 07/06/2014/2014 om 10u00. Het houdt op uitwerking te hebben op 
07/06/2014 om 23u59. 

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de dossierbeheerder, de organisator (Emilio Vasquez, Distellaan 15 te 

8430 Middelkerke (tel.0474 59 25 65)), de werf en de lokale politie. 

Besluit van burgemeester dd. 07/07/2014 

Dienst evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer in de 
Parijsstraat op 13 en 14/07/2014 n.a.v. 'Viva Brasil' 

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

Overwegende dat op 13/07/2014 het evenement ‘Viva Brasil’ plaatsvindt te Middelkerke; 

Gezien het besluit van de burgemeester dd. 01/07/2014 (BB16) waarbij toelating werd verleend tot het 
organiseren van voornoemd evenement op het openbaar domein; 

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. 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer;  
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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 gemeentewegen 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; 

Gelet op de vraag van de lokale politie dd. 07/07/2014 tot het opmaken van een tijdelijk 
politiereglement; 

Beslist:  

Ter gelegenheid van het organiseren van ‘Viva Brasil’ worden volgende verkeersverordeningen 
ingevoerd: 

Artikel 1:  

Er wordt een verbod voor alle verkeer ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat: 

1.2. Op 13/07/2014 vanaf 19.00u tot 14/07/2014 om 02.00u: 

 Parijsstraat, gedeelte tussen Leopoldlaan en Zeedijk 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord C3. 

Artikel 2: 

De parking van het Casino kan via de Antoine Van Cailliestraat bereikt worden. 

De bestaande signalisatie wordt in die zin aangepast. 

Artikel 3: 

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 4: 

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 5: 

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

Het treedt in werking op 13/07/2014 om 19.00u. Het houdt op uitwerking te hebben op 14/07/2014 om 
02.00u. 

Artikel 6: 

Afschrift van dit besluit aan de dienst evenementen (Tijl Vandenabeele), de dienst parkeerbeheer, de 
werf en de lokale politie. 
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Besluit van burgemeester dd. 29/07/2014 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke op 03/08/2014 
n.a.v. rommelmarkt en braderie handelaarsbond Lombardsijde - 
aanpassing 

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

Gezien op 03/08/2014 een rommelmarkt en braderie georganiseerd wordt te Lomberdsijde; 

Gezien het telefonisch contact van de organisator met de mededeling dat de kermis niet zal 
plaatsvinden; 

Overwegende dat het tijdelijk politiereglement dd. 15/07/2014 (90) met titel “Tijdelijk politiereglement 
op het verkeer te Lombardsijde vanaf 01/08/2014 tot en met 04/08/2014 n.a.v. een rommelmarkt en 
braderie – Handelaarsbond Lombardsijde” moet worden aangepast; 

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 is; 

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; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15/07/2014 (90) i.v.m. “Tijdelijk 
politiereglement op het verkeer te Lombardsijde vanaf 01/08/204 tot en met 04/08/2014 n.a.v. een 
rommelmarkt en braderie – Handelaarsbond Lombardsijde” wordt aangepast en hervastgesteld als 
volgt: 

“Artikel 1: 

1.1. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd op 03/08/2014 vanaf 06.00u tot 19.00u: 

 Op het Dorpsplein, t.h.v. restaurant Belle-Vue 

 In de Santhovenstraat, gedeelte tussen Nieuwpoortlaan en Oude Nieuwpoortstraat 
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 In het Dorpsplein, vanaf de hoek Zeelaan-Dorpsplein tot aan de Schoolstraat (kant cafés) 

 In de Nijverheidsstraat, aan beide zijden 

 In de Schoolstraat, aan beide zijden 

 In de Hoogstraat, aan beide zijden 

 In de Oude Nieuwpoortstraat, aan beide zijden, met uitzondering van de parkeerstrook 
voorbehouden voor de 3 voertuigen van dokter Verbeke en dokter Deforche.  Deze strook 
wordt afgezet met nadarafsluiting. 

 In de Nieuwpoortlaan, op de parkeerstrook t.h.v. het borstbeeld Freddy Maertens, deze strook 
wordt voorbehouden enkel voor het parkeren van auto’s van standhouders. 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E1. 

Artikel 2: 

2.1. Er wordt een verbod voor alle verkeer ingevoerd op 03/08/2014 vanaf 06.00u tot 19.00u: 

 Op het Dorpsplein, vanaf de hoek Zeelaan-Dorpsplein tot aan de Schoolstraat (kant cafés) 

 In de Schoolstraat, vanaf Dorpsplein tot aan Kustweg 

 In de Schoolstraat 

 In de Hoogstraat 

 In de Santhovenstraat 

 In de Nijverheidsstraat 

 In de Oude Nieuwpoortstraat 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord C3. 

Artikel 3: 

Er wordt een verbod voor alle verkeer met uitzondering van het plaatselijk verkeer ingevoerd in 
volgend gedeelte van straat op 03/08/2014 vanaf 06.00u tot 19.00u: 

 In de Santhovenstraat, vanaf Kleitendijkstraat tot aan Oude Nieuwpoortstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. het verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd 
plaatselijk verkeer’. 

Artikel 4: 

4.1. Er wordt een fietsenstalling voorzien op volgende plaats op 03/08/2014 vanaf 06.00u tot 
19.00u: 

 In de Nijverheidstraat, kant pare huisnummers, over de volledige lengte van de straat en over 
een breedte van 1,5m. 

Deze strook wordt met nadars afgebakend. 

Artikel 5: 

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. 
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De gemeente zorgt ervoor dat de langs de kant geplaatste of ambtshalve geplaatste signalisatie van 
de openbare weg wordt verwijderd. 

Artikel 6: 

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 7: 

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

Het treedt in werking op 03/08/2014 om 06.00u. Het houdt op uitwerking te hebben op 03/08/2014 om 
19.00u. 

Artikel 8: 

Afschrift van dit besluit aan de organisator (Handelaarsbond Lombardsijde vzw, p/a Erika Coene, 
Nieuwpoortlaan 3 – 8434 Middelkerke – 058 23 86 81), de dienst parkeerbeheer, de werf en de lokale 
politie.” 

Besluit van burgemeester dd. 29/07/2014 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. Sirenejogging 
op 17/08/2014 - aanvulling 

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

Overwegende dat op 17/08/2014 het evenement Sirenejogging plaatsvindt te Middelkerke; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29/07/2014 (43) houdende de 
goedkeuring van voornoemd evenement; 

Gezien artikel 2 van voornoemd besluit; 

Overwegende dat de organisatoren de nodige tijd moeten hebben om het Marktplein en de 
Populierenlaan op een veilige manier in te richten (cfr. plaatsen nadars, start accommodatie,…); 

Gezien voornoemd reglement bijgevolg moet aangepast worden;  

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 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 de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer; 

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

Overwegende dat het onmogelijk is voor het college van burgemeester en schepenen om nog tijdig de 
vereiste verkeersverordening uit te vaardigen; 



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 14/10/2014 - p. 11/62 

 

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

Gezien het mondeling gunstig advies van de lokale politie; 

Gelet op het feit dat het uitsluitend gemeentewegen betreft; 

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

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van de Sirenejogging op 17/08/2014 worden volgende 
verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1:  

Er wordt een verbod voor alle verkeer ingevoerd in volgende straten of gedeelten van straten: 

1.3. Op 17/08/2014 vanaf 08u00 tot 13u30: 

 Populierenlaan - volledig (ondergrondse parking nog bereikbaar) 

 Marktplein - volledig (rijstrook beginnende aan de hoek met de Oostendelaan tot aan de hoek 
met de Populierenlaan en rijweg achterzijde bibliotheek inbegrepen) 

 Onderwijsstraat - gedeelte tussen Populierenlaan en Camerlinckstraat 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E1. 

Dit artikel is niet van toepassing op voertuigen voorzien van een speciale parkeerkaart afgeleverd door 
het gemeentebestuur. 

Artikel 2: 

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 3: 

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 17/08/2014 om 08u00. Het houdt op uitwerking te hebben op 17/08/2014 om 
13u30. 

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de dossierbeheerder (sportdienst - Griet Vanhove), de organisator (vzw 

Sirene Jogging - André Migneau, Kortewildestraat 61 te 8600 Diksmuide (0476 899 694)), de dienst 

parkeerbeheer, de werf en de lokale politie.’ 
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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. 

5. Aanvullend reglement op het parkeren in de Koninginnelaan - vaststelling 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet dat er een kunstwerk wordt geplaatst op het grasplein tussen de Koninginnelaan en de parking 
Koninginnelaan tussen en net voor de beide ingangen; 

Overwegende dat er in de huidige situatie kan geparkeerd worden langs de Koninginnelaan tussen de 
beide ingangen; 

Overwegende dat er een viertal parkeerplaatsen gesupprimeerd zouden moeten worden ten behoeve 
van het uitzicht op het kunstwerk; 

Overwegende dat er een parkeerverbod zal ingesteld worden vanaf de oostelijke ingang tot net voorbij 
de westelijke toegang van de parking; 

Gezien de Koninginnelaan een gewestweg 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; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Parkeren is verboden langs de Koninginnelaan ter hoogte van de parking Koninginnelaan vanaf de 
oostelijke ingang tot net voorbij de westelijke ingang tot de parking. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E1 met de onderborden Xa en Xb. 

Artikel 2: 

Dit besluit wordt voor goedkeuring 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. 

6. Aanvullend reglement op het parkeren in de Gasstraat - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de vraag van de eigenaar van een garage in de Gasstraat om gele lijnen aan te brengen aan 
de overzijde van de garage; 
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Overwegende dat een wagen niet in en uit de garage kan rijden als er wagens geparkeerd staan aan 
de overzijde; 

Gelet op de bespreking in de Cel Mobiliteit dd. 31/07/2014 waarin wordt voorgesteld om een 
parkeerverbod door middel van gele lijnen te voorzien aan de overzijde van de garage; 

Gezien de Gasstraat 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; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Parkeren is verboden in de Gasstraat ter hoogte van huis nummer 2, net tegenover de garage naast 
huis nummer 1. 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een gele onderbroken lijn. 

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. 

7. Aanvullend reglement op het verkeer in de Badenlaan - goedkeuring 

Raadslid D. Demarcke stelt dat de fietsers samen met het autoverkeer op de openbare weg zullen 
moeten rijden. Hij vraagt of er een fietssuggestiestrook zal aangebracht worden. Hij verklaart om 
veiligheidsredenen tegen het voorstel te zullen stemmen.  

Schepen L. Pylyser-Dewulf zegt dat er bij een eventuele herinrichting van de Badenlaan een 
afzonderlijke fietsstrook voorzien kan worden. Het aanbrengen van een fietssuggestiestrook zal de 
schepen op de agenda plaatsen van de mobiliteitcel. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien er vaak discussies zijn in de Badenlaan wie zich op het pad mag begeven; 

Overwegende dat momenteel zowel fietsers als voetgangers hiervan gebruik maken; 

Overwegende dat het pad te smal is voor beide categorieën van weggebruikers; 

Gelet op de bespreking in de Cel Mobiliteit dd. 31/07/2014 waarin wordt voorgesteld om het pad voor 
te behouden voor voetgangers en de fietsers in gemengd verkeer op de rijbaan te laten rijden aan 
beide zijden; 
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Gezien de Badenlaan 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; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van T. Dedecker, J.M. Dedecker, L. Landuyt, C. Niville, D. Demarcke, D. De 
Poortere, B. Ryckewaert, G. Verdonck, D. Van Den Broucke en M. D'Hondt die tegen stemmen. 

Beslist: 

Artikel 1: 

Het pad aan de oostzijde van de Badenlaan wordt voorbehouden voor voetgangers. 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden D11. 

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: 14 stemmen voor, 10 stemmen tegen 

8. Aanvullend reglement op het parkeren in de Meeuwenlaan - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien er een huisartsenpraktijk, bestaande uit twee artsen, wordt gestart in de Meeuwenlaan 9 te 
Westende; 

Overwegende dat er in de Meeuwenlaan een hoge parkeerdruk is; 

Gelet op de bespreking in de Cel Mobiliteit dd. 31/07/2014 waarin wordt voorgesteld om een 
parkeerplaats voor hulpdiensten te voorzien ter hoogte van de artsenpraktijk; 

Gezien de Meeuwenlaan 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; 
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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; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Parkeren wordt voorbehouden voor de categorie voertuigen ‘hulpdiensten’ in de Meeuwenlaan ter 
hoogte van het nummer 9 en dit over een lengte van 6 meter. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E9a met een onderbord met opschrift 
‘hulpdiensten’ en een onderbord type Xc met vermelding ‘6 m’. 

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. 

9. Aanvullend politiereglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen voor de 

categorie hulpdiensten in de Zomerlaan 18 - wijziging - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien er twee parkeerplaatsen voor de categorie ‘hulpdiensten’ worden voorbehouden ter hoogte 
van de artsenpraktijk in de Zomerlaan nummer 18; 

Overwegende dat twee van de drie artsen verhuizen naar de Meeuwenlaan; 

Overwegende dat er één parkeerplaats voor hulpdiensten wordt behouden; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 14/05/2009 (7) betreffende het aanvullend 
politiereglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen voor de categorie hulpdiensten in de 
Zomerlaan 18; 

Gezien de Zomerlaan 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; 

Beslist: 

Artikel 1: 
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Artikel 1 van de beslissing van de gemeenteraad dd. 14/05/2009 (7) betreffende het aanvullend 
politiereglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen voor de categorie hulpdiensten in de 
Zomerlaan 18 wordt geschrapt en vervangen door volgende bepaling: 

“Artikel 1: 

Eén parkeerplaats te voorzien voor de categorie  voertuigen ‘hulpdiensten’ in de Zomerlaan 
ter hoogte van het nummer 18 en dit over een lengte van 6 meter. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E9a met onderbord met 
opschrift ‘hulpdiensten’ en onderbord type Xc met vermelding ‘6 m’.” 

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. 

10. Reglement zwembadtoegang en -vervoer n.a.v. het schoolzwemmen - goedkeuring 

Op de vraag van raadslid D. Demarcke of het aantal zwembeurten verhoogd kan worden om alle 
kinderen de mogelijkheid te geven te leren zwemmen tijdens het basisonderwijs en dat zonder 
onderbreking antwoordt schepen B. Vandekerckhove dat het voorstel besproken werd met de 
directies, dat het aantal zwembeurten niet verminderd wordt, dat het de bedoeling is de eindtermen te 
halen en dat het voorstel opnieuw moet onderhandeld en onderzocht worden indien het aantal 
zwembeurten zou moeten verhogen. 

Op de vraag van raadslid D. Van Den Broucke of er netoverschrijdend gewerkt wordt, antwoordt B. 
Vandekerkchove bevestigend.  

Op de vraag van D. Van Den Broucke naar de inzetbaarheid van de gemeentebus antwoordt B. 
Vandekerkchove dat de bus wegens een ongeval buiten gebruik is, maar dat de gemeentebus niets te 
maken heeft met voorliggend voorstel. De schepen is bereid om meer inlichtingen te geven aan het 
raadslid op het einde van de gemeenteraadszitting. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24/06/2014 (77) ivm de 

organisatie van het zwembadvervoer en –toegang; 

Gelet op het ontwerp van het ‘Reglement zwembadtoegang en –vervoer n.a.v. het schoolzwemmen’; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

Het ‘Reglement zwembadtoegang en –vervoer n.a.v. het schoolzwemmen’ wordt goedgekeurd 
volgens de tekst hieronder opgenomen. 

Artikel 2:  
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Het reglement bedoelt in artikel 1 treedt in werking op 01/09/2014. 

Artikel 3: 

Het reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de wettelijke regeling ter zake. 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit over te maken aan de financiële dienst ter info en aan de betrokken scholen.  

 

Reglement tussenkomst gemeentebestuur n.a.v. schoolzwemmen 
van de Middelkerkse basisscholen, nl. zwembadtoegang en -

vervoer 

HOOFDSTUK I : Algemene bepalingen 

Artikel 1: 

Dit reglement regelt de financiële tussenkomsten n.a.v. het schoolzwemmen van de Middelkerkse 
basisscholen, nl. zwembadtoegang en –vervoer.  

Artikel 2: 

Het Middelkerks gemeentebestuur stelt binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten 
jaarlijks budget ter beschikking voor een financiële tussenkomst n.a.v. het schoolzwemmen van de 
Middelkerkse basisscholen, nl. zwembadtoegang en –vervoer. 

HOOFDSTUK II : Zwembadtoegang 

Artikel 3: 

Het gemeentebestuur betaalt het toegangsgeld voor de leerlingen uit de basisscholen gelegen op 
grondgebied van de gemeente Middelkerke n.a.v. het schoolzwemmen in het Middelkerkse zwembad 
aan Waterlink, met een maximum van 150 klassikale zwembeurten per schooljaar per vestigingsplaats 
voor een volledige basisschool.  

In afwijking van voorafgaand lid, bedraagt het maximum aantal zwembeurten voor de vrije basisschool 
Slijpe  64 klassikale zwembeurten, voor de gemeentelijke basisschool Slijpe 86 klassikale 
zwembeurten en voor de Rietzang aan Zee 64 klassikale zwembeurten  per schooljaar.  

Artikel 4: 

Het gemeentebestuur vraagt aan elke school een terugbetaling van het budget ‘één jaar gratis 
zwembadtoegang’ voorzien door de Vlaamse Overheid via de werkingsmiddelen aan de scholen, 
telkens voor één klasgroep per deelnemende vestigingsplaats voor 33 zwembeurten per schooljaar.  
Dit gebeurt via facturatie (jaarlijks één keer in januari) aan elke school afzonderlijk.  

Definitie van één klasgroep: het gemiddeld aantal leerlingen van één klas op basis van 
leerlingencijfers 2011 – 2012 – 2013 – 2014, telling februari.  

Voor de toepassing van voorafgaand lid , wordt het volgend nomenstelsel gehanteerd t.e.m. 
schooljaar 2018-2019:  

Berekening: één klasgroep per deelnemende vestigingsplaats X aantal 33 zwembeurten per 
schooljaar X toegangsprijs Middelkerks zwembad schoolzwemmen.  
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Vrije basisschool  Middelkerke 21,4 lln X 33 X € 0.70 € 494,34 

Vrije basisschool  Westende 15,5 lln X 33 X € 0.70  € 358,05 

Vrije basisschool  Lombardsijde  12,9 lln X 33 X € 0.70 € 297,99 

Vrije basisschool  Leffinge  14,8 lln X 33 X € 0.70 € 341,88 

Vrije basisschool  Slijpe 10,1 lln X 33 X € 0.70 € 233,31 

Rietzang aan Zee 17,33 lln X 33 X € 0.70 € 400,323 

Gemeentelijke basisschool  Middelkerke 18,8 lln X 33 X € 0.70 € 434,28 

Gemeentelijke basisschool  Westende 14,9 lln X 33 X € 0.70 € 344,19 

Gemeentelijke basisschool  Lombardsijde 6,5 lln X 33 X € 0.70 € 150,15 

Gemeentelijke basisschool  Leffinge 6,9 lln X 33 X € 0.70 € 159,39 

Gemeentelijke basisschool  Slijpe 12,6 lln X 33 X € 0.70 € 291,06 

 

Artikel 5: 

Scholen die meer dan de opgegeven zwembeurten per schooljaar willen inlassen, bekostigen die zelf.  

Scholen die van de tussenkomst van het gemeentebestuur inzake ‘zwembadtoegang’ willen genieten, 
vragen geen ouderbijdrage n.a.v. het schoolzwemmen.     

HOOFDSTUK III : Zwembadvervoer 

Artikel 6: 

De schoolbesturen van de basisscholen gelegen op grondgebied van de gemeente Middelkerke 
organiseren het leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse zwembad n.a.v. het schoolzwemmen 
zelf (conform de wet op de overheidsopdrachten). De prijsvoorwaarden van de ‘gunning’ worden aan 
het gemeentebestuur bezorgd. 

Het gemeentebestuur geeft een subsidie aan de basisscholen gelegen op grondgebied van de 
gemeente Middelkerke (per schoolbestuur) voor het leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse 
zwembad n.a.v. het schoolzwemmen, met een maximum van 150 klassikale zwembeurten per 
schooljaar per vestigingsplaats.  

In afwijking van voorafgaand lid, bedraagt het maximum aantal zwembeurten voor de vrije basisschool 
Slijpe  64 klassikale zwembeurten en voor de gemeentelijke basisschool Slijpe 86 klassikale 
zwembeurten. Voor de vrije basisschool Middelkerke, gemeentelijke basisschool Middelkerke en de 
Rietzang aan Zee wordt geen subsidie ‘zwembadvervoer’ voorzien, omdat de leerlingen te voet naar 
het Middelkerkse zwembad gaan. 

Artikel 7: 

Het gemeentebestuur vraagt  per vestigingsplaats die een beroep doet op leerlingenvervoer n.a.v. het 
schoolzwemmen  een terugbetaling van het budget ‘één jaar gratis zwembadvervoer’ voorzien door de 
Vlaamse Overheid via de werkingsmiddelen aan de scholen, telkens voor één klasgroep per 
deelnemende vestigingsplaats voor 33 zwemweken per schooljaar.  
Dit gebeurt via een verrekening in de subsidie per schoolbestuur, volgens onderstaande 
berekeningswijze.  

Definitie van één klasgroep: 20 leerlingen.  
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Voor de toepassing van voorafgaand lid , wordt de onderstaande berekening toegepast t.e.m. 
schooljaar 2018-2019:  

1. Kostprijs leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse zwembad n.a.v. het 
schoolzwemmen per week per schoolbestuur (op basis van de gunning)  

/ gemiddeld aantal leerlingen die deelnemen aan het leerlingenvervoer van en naar het 
Middelkerkse zwembad per schoolbestuur (op basis van leerlingencijfers 2011 – 2012 – 
2013 – 2014)  

= kostprijs per leerling per schoolbestuur voor het leerlingenvervoer van en naar het 
Middelkerkse zwembad per week (A) 

2. (A) X één klasgroep X 33 zwemweken per schooljaar 

= budget ‘één jaar gratis zwembadvervoer’ voorzien door de Vlaamse Overheid per 
vestigingsplaats (B)  

3. Kostprijs leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse zwembad n.a.v. het 
schoolzwemmen per week per schoolbestuur (op basis van de gunning)  

X 33 zwemweken  

= totale kostprijs leerlingenvervoer van en naar het Middelkerkse zwembad n.a.v. het 
schoolzwemmen per jaar per schoolbestuur (C)  

4. (C) - (B X aantal deelnemende vestigingsplaatsen leerlingenvervoer van en naar het 
Middelkerks zwembad per schoolbestuur) 

= subsidie gemeentebestuur per schoolbestuur per schooljaar  

Het gemeentebestuur voorziet per schooljaar vier tussentijdse uitbetalingen van de subsidie aan de 
schoolbesturen na voorlegging  van de facturen van de busmaatschappij en betalingsbewijzen.  

Artikel 8: 

Scholen die meer dan de opgegeven zwembeurten per schooljaar willen inlassen, bekostigen die zelf.  

Scholen die van de tussenkomst van het gemeentebestuur inzake ‘zwembadvervoer’ willen genieten, 
vragen geen ouderbijdrage n.a.v. het schoolzwemmen.     

HOOFDSTUK IV : VERSTREKKEN VAN INFORMATIE EN CONTROLE  

Artikel 9: 

Controle op naleving van het reglement en juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder 
ogenblik uitgeoefend worden door een gemachtigde van het college van burgemeester en schepenen 
of door het college van burgemeester en schepenen zelf. Van deze controle wordt telkens een verslag 
gemaakt dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, die op basis daarvan 
een gemotiveerde beslissing neemt.  

Artikel 10: 

Het college van burgemeester en schepenen kan passende sancties opleggen aan diegenen die 
onjuiste informatie verstrekken. Het (deels) niet verkrijgen van de subsidies van het desbetreffende 
kalenderjaar of eventuele uitsluiting, behoren tot deze sanctiemogelijkheden. 
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Stemming: 15 stemmen voor, 9 onthoudingen 

11. IKWV - algemene vergadering dd. 17/12/2014 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling 

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IKWV; 

Gezien de gemeente bij brief van 22/09/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IKWV op 17/12/2014 om 20u00; 

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid 
artikels 39, 44 en 79 §2; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen; 

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 09/10/2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de  algemene vergadering van IKWV op 17/12/2014 om 20u00. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan 
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing aan IKWV en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. Interlokale vereniging CollaboregiO - oprichting en statuten - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het project “ondersteuning regie sociale regio Oostende’; 

Gezien de mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies voor dergelijk project; 

Gezien de besprekingen tijdens o.a. het burgemeesteroverleg; 

Gezien het voorstel om een interlokale vereniging op te richten als vorm van intergemeentelijke 
samenwerking; 

Gezien de 7 gemeenten van het RESOC-gebied Oostende hieraan deelnemen; 

Gezien het ontwerp (incl. addendum) van overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de 
oprichting van de interlokale vereniging CollaboRegiO; 

Gezien het doel en de organisatie van het project; 

Overwegende dat de autofinanciering van de vereniging voorzien wordt; 

Gezien het gemeentedecreet; 
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Gezien het decreet van 06/07/2011 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het gemotiveerd advies van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid dd. 09/10/2014 
(3), luidend als volgt: 

“Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent geen advies aan het voorstel om de 
interlokale vereniging CollaboRegiO op te richten met de 7 gemeenten die deel uitmaken van 
het RESOC-gebied Oostende. De gemeenteraadscommissie vraagt aan de gemeenteraad 
bijkomende uitleg omtrent de inhoudelijke invulling van de interlokale vereniging 
CollaboRegio. 

Artikel 2:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent geen advies aan de overeenkomst 
én het addendum houdende oprichting van de interlokale vereniging CollaboRegiO, waarvan 
de tekst als bijlage bij dit besluit is gevoegd om er blijvend deel van te blijven uitmaken. De 
gemeenteraadscommissie vraagt aan de gemeenteraad bijkomende uitleg omtrent de 
inhoudelijke invulling van de interlokale vereniging CollaboRegio.” 

Raadslid J.M. Dedecker verwijst naar de besprekingen tijdens de gemeenteraadscommissie algemeen 
beleid op 09/10/2014. Hij vraagt zich af waarom de raad iets moet goedkeuren dat al volledig geregeld 
is. Hij maakt gewag van een overtollige en nutteloze instelling. Het is overlappend met resoc. Er 
worden gemeenschapsgelden gebruikt onder foutief motief. De subsidie zal opgebruikt worden voor 
personeels- en logistieke kosten. Voor eigenlijke acties zal weinig of niets overblijven. Hij wil dat de 
gemeente een signaal geeft door aan dergelijk initiatief niet mee te doen.  

De burgemeester stelt dat er een actieplan werd opgesteld en ingediend. Dat de voorgestelde acties 
doelgroepgericht zijn t.b.v. kansarmen en dat de deelname de gemeente niets kost. 

Raadslid T. Dedecker stelt dat een normale werkwijze erin bestaat om de sociale begeleiding te 
baseren op een behoeftendetectie en om de middelen daarop af te stellen. In voorliggend geval is het 
blijkbaar omgekeerd en is het initiatief blijkbaar bedoeld om overheidsgeld op te souperen.  

Raadslid G. Verdonck verklaart de opmerkingen van de LDD-raadsleden te volgen. Er bestaan al heel 
wat initiatieven voor de kansengroepen. Er is overleg en samenwerking tussen de partners. Het 
project is blijkbaar een middel om overheidsgeld op te doen. € 75.000 is daarboven een relatief laag 
bedrag in relatie met de doelstellingen. Hij vermoedt dat het tewerkgesteld personeelslid in Gistel 
ingeschakeld zal worden voor andere taken. Het initiatief heeft geen meerwaarde voor het 
kansengroepenbeleid. 

Raadslid T. Dedecker stelt dat het – met een verwijzing naar de besprekingen van de agendapunten 
i.v.m. de lokale politie – een eigenaardig signaal is naar de bevolking dat men bespaart op veiligheid 
en langs de andere kant geld wegsmijt via een overbodig initiatief. 

De voorzitter vraagt de stemming over het voorstel. 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van T. Dedecker, J.M. Dedecker, L. Landuyt, C. Niville, D. Demarcke, D. De 
Poortere, B. Ryckewaert, G. Verdonck, L. Maesen, D. Van Den Broucke en M. D'Hondt die tegen 
stemmen. 

Beslist:  

Artikel 1:  

In te stemmen met het voorstel om de interlokale vereniging CollaboRegiO op te richten met de 7 
gemeenten die deel uitmaken van het RESOC-gebied Oostende. 

Artikel 2:  
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De overeenkomst én het addendum betreffende het project ‘ondersteuning regie sociale economie 
regio Oostende, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit is gevoegd om er blijvend deel van te blijven 
uitmaken, worden goedgekeurd. 

Artikel 3:  

Afschrift van dit besluit aan RESOC Oostende en aan het stadsbestuur van Gistel (=beherende 
gemeente). 

Stemming: 13 stemmen voor, 11 stemmen tegen 

13. CollaboRegiO - aanstellen lid beheerscomité 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van heden houdende de goedkeuring van o.a. de statuten van de interlokale 
vereniging CollaboregiO; 

Gezien de samenstelling van het beheerscomité; 

Gezien de gemeente Middelkerke beschikt over twee mandaten, de burgemeester en een door de 
gemeente aan te duiden 2

de
 lid uit het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het gemeentedecreet; 

Gezien de ingediende kandidatuur voor het tweede mandaat (=lid college); 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt 

2
e
 mandaat Ja  Neen 

Dirk Gilliaert 14 8 

Er zijn 2 ongeldige stembiljetten en 0 blanco stembiljetten. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Bijgevolg wordt Dirk Gilliaert, Rafhaël Van Huffelstraat 10, 8430 Middelkerke, schepen aangeduid als 
lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging CollaboregiO. 

Artikel 2:  

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

14. Instappen in Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 vanaf 1 januari 2015 en goedkeuren 

financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten - goedkeuring 

Voor de toelichting bij agendapunten 14 en 15 is Filiep Dekiere, zonecoördinator, aanwezig als 
deskundige. Hij geeft toelichting bij de zonevorming en bij de voorgestelde besluitvorming. 

Uit antwoorden op diverse vragen van verschillende raadsleden blijkt: 

- de voorgestelde verdeelsleutels zijn tot stand gekomen na overleg tussen de burgemeesters 
van betrokken steden en gemeenten; 

- de voorgestelde verdeelsleutel voor Middelkerke is gunstiger dan de toepassing van de 
parameters door de provinciegouverneur indien geen onderling akkoord in de zone bereikt 
wordt. (Bij toepassing tool van provinciegouverneur bedraagt de verdeelsleutel voor 
Middelkerke 4,5.%. De tool is voordeliger voor grote gemeenten); 

- de parameters zijn gebaseerd op o.a. oppervlakte, bevolking en actieve bevolking, 
risicoanalyse, …; 
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- de parameters werden vastgesteld tijdens een vorige legislatuur. Enkele grotere steden met 
beroepskorps (Knokke-Heist en Brugge) zijn bereid om een hogere bijdrage te leveren dan 
voorzien via de tool van provinciegouverneur; 

- voor Middelkerke zijn de problematiek van facturen uit het verleden en de toepassing van een 
provinciale verrekening niet van toepassing; 

- welke zone op het grondgebied uitrukt wordt bepaald door de regels van de snelste adequate 
hulp (bijv. Nieuwpoort en Lombardsijde); 

- in de zone zal de klemtoon meer gelegd worden op vrijwilligers (o.a. wegens financieel 
voordeliger); 

- de rol van de gemeenteraad ten aanzien van de brandweer wordt beperkter. Er wordt een 
brandweerraad voorzien voor de zone waarin de burgemeesters vertegenwoordigd zijn; 

- op de vraag wat de meerwaarde is voor Middelkerke van de hervorming wordt geantwoord dat 
er gestreefd wordt om betere procedures uit te werken en om de dienstverlening op een hoger 
niveau te brengen. Uit de reactie blijkt een eerder beperkte of zelfs afwezige meerwaarde voor 
Middelkerke op korte termijn; 

- wat de investeringskredieten betreft zal er op zoneniveau een prioriteitenlijst opgesteld 
worden; 

- er komt een zonaal retributiereglement voor het verrekenen van de prestaties van de 
brandweer; 

- als de gemeente Middelkerke voorliggend voorstel niet goedkeurt dan zal de 
provinciegouverneur optreden en ambtshalve de verdeelsleutel vastleggen (die hoger is dan 
de voorgestelde verdeelsleutel)….; 

 

De Gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid en latere wijzigingen, artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende  het 
bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, inzonderheid en latere wijzigingen, 
artikel 68 bij wet van 19/4/2014 (B.S. 23 juli 2014) 

Gelet op het besluit van de diverse gemeenteraden van  juni/juli 2010 betreffende de instap in de 
operationele prezone en de goedkeuring van de financiële verdeelsleutel; 

Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14/8/2014 aan de 
provinciegouverneurs m.b.t. de criteria van de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones; 

Gelet op het gegeven dat het bepalen van de gemeentelijke dotatie een belangrijke maatregel is voor 
de gemeente om de overdracht naar de hulpverleningszone vanaf 2015 mogelijk te maken; 

Gelet op de veelvuldige  overlegmomenten tussen de diverse gemeenten in de prezoneraad van 
Hulpverleningszone 1; 

Gelet op de bespreking op de prezoneraad van 1 september 2014 en het verzoek van de prezoneraad 
van 1 september 2014 om het bereikte akkoord omtrent de financiële verdeelsleutel en de daaraan 
verbonden modaliteiten tegen uiterlijk eind oktober 2014 voor goedkeuring aan de gemeenteraad voor 
te leggen; 

Overwegende dat de dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone vastgelegd worden op 
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden; 

Overwegende dat bij gebrek aan dergelijk akkoord, de dotatie van elke gemeente vastgesteld wordt 
volgens de nadere bepalingen voor berekening en betaling van gemeentelijke dotaties bepaald door 
de Koning; 
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Overwegende dat alle gemeenteraden van de gemeenten van de hulpverleningszone de herziening 
van de financiële verdeelsleutel goedkeuren vanaf 1 januari 2015;  

Overwegende dat de financiële werkgroep opgericht door de prezoneraad  ter voorbereiding van de 
hervorming  een voorstel van overeenkomst inzake de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie 
voor de hulpverleningszone West-Vlaanderen I heeft voorgelegd; 

Overwegende dat dit voorstel van financiële verdeelsleutel 2015-2025 rekening houdt met de 
tegengestelde financiële belangen van de diverse besturen ( grote besturen met een beroepskorps, 
gemeenten met hoofdzakelijk een vrijwillig korps en de kleinere beschermde gemeenten) en de 
financiële draagkracht van de 17 gemeenten; 

Overwegende dat in dit voorstel rekening gehouden wordt met de opmerkingen die de raadsleden 
tijdens de prezoneraad hebben aangebracht; 

Overwegende dat de prezoneraad de gemeentelijke  dotatie slechts kan vastleggen na voorafgaand 
akkoord van de verschillende gemeenteraden van de prezone; 

Overwegende dat iedere betrokken gemeenteraad het akkoord van verdeelsleutel dient te verlenen 
voor 1 november 2014 indien de hulpverleningszone wenst op te starten op 1 januari 2015; 

Overwegende dat indien het akkoord van een gemeente van de hulpverleningszone later dan 1 
november 2014 goedgekeurd wordt, de hulpverleningszone federale middelen verliest; 

Overwegend dat de hulpverleningszone een schaalvoordeel en synergie kan opleveren; 

Overwegende dat de hulpverleningszone de dekkingsgraad van de dienstverlening aan de 
zogenaamde ‘witte vlekken’ binnen de zone, dient te verbeteren; 

Overwegende dat voor de  financiële zekerheid van iedere gemeente en voor de stabiliteit van de 
operationele werking van de hulpverleningszone er over een redelijke termijn een akkoord 
noodzakelijk is over het gezamenlijk dragen van het financieringstekort; 

Overwegende dat dit onderling akkoord tussen de 17 gemeenten budgettaire duidelijkheid biedt 
inzake de procentuele financiële inbreng voor de periode 2015-2025 tenzij er een consensus is tussen 
alle 17 gemeenten om de financiële verdeelsleutel vroeger te herzien; 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie  dient ingeschreven te worden in de gemeentelijke 
meerjarenplanning en het gemeentelijk budget; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1 

Over te gaan tot het instappen in de Hulpverleningszone 1 vanaf 1 januari 2015 en de financiële 
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten in onderhavige overeenkomst goed te keuren: 

 

OVEREENKOMST TUSSEN DE HULPVERLENINGSZONE WEST-VLAANDEREN 1 IN OPRICHTING EN DE 

GEMEENTEN INZAKE DE FINANCIËLE VERDEELSLEUTEL EN DE DAARAAN VERBONDEN MODALITEITEN VOOR 

DE PERIODE 2015-2025 

Tussen, 

De Prezone van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting, p/a Siemenslaan 6, 8020 

Oostkamp, vertegenwoordigd door de heer Luc Vanparys, voorzitter en de heer Filiep Dekiere, 

coördinator, in uitvoering van het besluit van de prezoneraad van 1 september 2014, hierna ‘de 

hulpverleningszone’ genoemd, enerzijds. 

En, 
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Stad Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, vertegenwoordigd door de heer Patrick 

De Klerck, burgemeester en de heer Peter Verheyden, stadssecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door de heer André Van Nieuwkerke, voorzitter 

van de gemeenteraad en de heer Johan Coens, stadssecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Gemeente De Haan, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan, vertegenwoordigd door de heer Peter 

Breemersch, burgemeester en de heer Franky Museeuw, gemeentesecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Stad Gistel, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel, vertegenwoordigd door de heer Bart Halewyck, burgemeester 

en mevrouw Lieve Wydooghe, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 

xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, vertegenwoordigd door Graaf 

Leopold Lippens, burgemeester en mevrouw Miet Gobert, stadssecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van 25/09/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Gemeente Middelkerke, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, vertegenwoordigd door mevrouw Janna 

Rommel-Opstaele, burgemeester en de heer Pierre Ryckewaert, gemeentesecretaris, in uitvoering van 

het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, vertegenwoordigd door de heer Jean 

Vandecasteele, burgemeester en de heer Kristof Beuren, stadssecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Gemeente Oostkamp, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, vertegenwoordigd door de heer Jan de Keyser, 

eerste schepen en de heer Jan Compernol, gemeentesecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Stad Torhout, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Norbert De Cuyper, 

burgemeester en de heer Luc Vandamme, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit 

van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Gemeente Beernem, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem, vertegenwoordigd door de heer Johan 

De Rycke, burgemeester en de heer Jan Claeys, gemeentesecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Gemeente Bredene, Centrumplein 1, 8450 Bredene, vertegenwoordigd door de heer Steve 

Vandenberghe, burgemeester en de heer Yannick Wittevrongel, gemeentesecretaris, in uitvoering van 

het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme, vertegenwoordigd door de heer Joachim Coens, 

burgemeester en de heer Hendrik De Corte, waarnemend stadssecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Gemeente Ichtegem, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem, vertegenwoordigd door de heer Karl Bonny, 

burgemeester en de heer Luc Delarue, gemeentesecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 
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Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, vertegenwoordigd door de heer Daniël 

Vanhessche, burgemeester en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Stad Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, vertegenwoordigd door de heer Ignace Dereeper, 

burgemeester en de heer Johan Rosseel, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit 

van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Gemeente Zedelgem, Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem, vertegenwoordigd door de heer Patrick 

Arnou, burgemeester en de heer Kurt Ryheul, gemeentesecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Gemeente Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, vertegenwoordigd door de heer Alain De 

Vlieghe, burgemeester en de heer Franky Goethals, gemeentesecretaris, in uitvoering van het 

gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds. 

Vooraf: 

Voor de opmaak van de verdeelsleutel 2015-2025 werd met de diverse belangen én de financiële 

draagkracht van alle 17 gemeenten rekening gehouden (grote besturen met een beroepskorps, 

gemeenten met hoofdzakelijk een vrijwillig korps, kleinere beschermde gemeenten). Desalniettemin is 

dit een solidariteitscompromis en zal de financiering van de hulpverleningszone voor alle gemeenten 

een bijzondere financiële inspanning vergen. Om die reden zijn een aantal randvoorwaarden 

uitdrukkelijk gekoppeld aan de goedkeuring van het procentueel aandeel van elke gemeente in het te 

financieren saldo van de hulpverleningszone. 

Wordt het volgende overeengekomen: 

Titel I: Verplichtingen van de gemeenten 

Artikel 1:  

De gemeenten verbinden zich ertoe ten opzichte van elkaar en de hulpverleningszone volgend 

percentage van het jaarlijks  te financieren saldo (globale gemeentelijk aandeel) van de 

hulpverleningszone bij te dragen: 

Gemeente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Blankenberge 2,1476% 2,2053% 2,2629% 2,3206% 2,3782% 2,4359% 2,4935% 2,5511% 2,6088% 2,6664% 2,6664% 

Brugge 31,3200% 31,2600% 31,2000% 31,1400% 31,0800% 31,0200% 30,9600% 30,9000% 30,8400% 30,7800% 30,7800% 

De Haan 3,2998% 3,2895% 3,2793% 3,2690% 3,2588% 3,2485% 3,2383% 3,2280% 3,2178% 3,2075% 3,2075% 

Gistel 1,4164% 1,4529% 1,4893% 1,5257% 1,5622% 1,5986% 1,6350% 1,6715% 1,7079% 1,7444% 1,7444% 

Knokke-Heist 12,2000% 12,2000% 12,2000% 12,2000% 12,2000% 12,2000% 12,2000% 12,2000% 12,2000% 12,2000% 12,2000% 

Middelkerke 3,4935% 3,5070% 3,5205% 3,5340% 3,5475% 3,5610% 3,5745% 3,5880% 3,6015% 3,6150% 3,6150% 

Oostende 29,0168% 28,5235% 28,0303% 27,5371% 27,0438% 26,5506% 26,0574% 25,5641% 25,0709% 24,5777% 24,5777% 

Oostkamp 2,5695% 2,6389% 2,7084% 2,7778% 2,8473% 2,9167% 2,9862% 3,0556% 3,1251% 3,1945% 3,1945% 

Torhout 2,6813% 2,7527% 2,8240% 2,8954% 2,9667% 3,0381% 3,1094% 3,1807% 3,2521% 3,3234% 3,3234% 

Beernem 1,7169% 1,7638% 1,8107% 1,8576% 1,9045% 1,9513% 1,9982% 2,0451% 2,0920% 2,1389% 2,1389% 

Bredene 1,8095% 1,8589% 1,9084% 1,9578% 2,0073% 2,0568% 2,1062% 2,1557% 2,2052% 2,2546% 2,2546% 

Damme 1,2586% 1,2872% 1,3159% 1,3445% 1,3731% 1,4017% 1,4304% 1,4590% 1,4876% 1,5162% 1,5162% 

Ichtegem 1,5723% 1,6145% 1,6568% 1,6991% 1,7414% 1,7836% 1,8259% 1,8682% 1,9104% 1,9527% 1,9527% 
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Jabbeke 1,5829% 1,6259% 1,6688% 1,7117% 1,7547% 1,7976% 1,8405% 1,8834% 1,9264% 1,9693% 1,9693% 

Oudenburg 1,0382% 1,0664% 1,0946% 1,1228% 1,1510% 1,1792% 1,2074% 1,2356% 1,2639% 1,2921% 1,2921% 

Zedelgem 2,5582% 2,6265% 2,6947% 2,7630% 2,8312% 2,8994% 2,9677% 3,0359% 3,1042% 3,1724% 3,1724% 

Zuienkerke 0,3185% 0,3270% 0,3355% 0,3440% 0,3524% 0,3609% 0,3694% 0,3779% 0,3864% 0,3949% 0,3949% 

  100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 

 

Artikel 2:  

Het te betalen bedrag aan de hulpverleningszone wordt in twaalfden, d.i. maandelijks, gestort door de 

gemeente,  ten laatste op de 10de dag van de maand op het bankrekeningnummer van de 

hulpverleningszone.  

Bij iedere laattijdige betaling is de wettelijke  rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 

van toepassing, berekend per dag. 

Artikel 3:  

De hulpverleningszone wordt op 1 januari 2015 automatisch ‘om niet’, d.w.z. gratis, eigenaar van alle 

roerend materieel en voertuigen van de gemeentelijke brandweerkorpsen. De gemeenten met korps 

gaan hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

Artikel 4:  

De gemeenten zullen de gemeentelijke retributiereglementen in een zonaal retributiereglement laten 

harmoniseren. De opgenomen tarieven in dit gelijkvormig reglement zijn voldoende hoog en een 

noodzakelijke bron van inkomsten voor de hulpverleningszone. De aanvrager die een prestatie van de 

hulpverleningszone vraagt, staat op basis van de goedgekeurde tarieven in het zonaal 

retributiereglement in voor de betaling ervan. Gemeenten die niet akkoord gaan dat bepaalde 

tarieven geheel of gedeeltelijk doorgerekend worden aan de aanvrager maken daarnaast een eigen 

gemeentelijk reglement op basis van het derdebetalerssysteem. Dit houdt in dat die gemeenten die 

afwijken van het algemene (zonale) retributiereglement zelf aan de zone het verschil tussen het zonale 

retributiereglement en de eigen gevraagde gemeentelijke bijdrage dienen te betalen.  

Titel II: Verplichtingen van de hulpverleningszone  

Artikel 5: 

De hulpverleningszone verbindt zich ertoe de bedragen die haar zijn toegekend te gebruiken voor de 

doeleinden van de hulpverleningszone. De zoneraad bepaalt bij begrotingswijziging de bestemming 

van de eventuele overschotten op de afgesloten jaarrekeningen, hetzij opname in de gewone dienst, 

de buitengewone dienst of terugstorting naar de gemeenten. 

Artikel 6:  

De hulpverleningszone werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie na.  

Artikel 7: 

De hulpverleningszone legt jaarlijks een investeringsplafond vast in de zoneraad. De prezoneraad van 1 

september 2014 heeft het investeringsvolume voor 2015 vastgelegd op 1,5 miljoen euro. De financiering 

van deze investeringen gebeurt in de hulpverleningszone door middel van leningen. De zoneraad kan 
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enkel gemotiveerd, in geval van dringende en onvoorziene omstandigheden, voor een urgente, 

noodzakelijke investering van dit investeringsplafond afwijken.  

Artikel 8: 

De hulpverleningszone streeft naar het meest efficiënt personeelsbestand. Ieder jaar legt de 

hulpverleningszone de contouren van een efficiënt personeelsbestand opnieuw vast, waarbij maximaal 

rekening wordt gehouden met de modaliteit vermeldt in artikel 6. In 2015 wordt geen enkel 

personeelslid (operationeel/calog) vervangen d.m.v. externe aanwervingen. Er wordt in 2015 niemand 

gerekruteerd door de hulpverleningszone. Enkel interne verschuivingen binnen het personeelsbestand 

van de hulpverleningszone zijn mogelijk. De (pre)zoneraad kan van deze algemene stelregel inzake 

personeel uitzonderlijk afwijken voor strategisch, organisatorisch noodzakelijke aanwervingen. 

Artikel 9: 

De hulpverleningszone  betaalt tot in 2025 een vastgelegde huurprijs voor de huidige gebouwen van de 

brandweer. De hulpverleningszone huurt de brandweergebouwen van de gemeenten van oorsprong. 

75 % van de eerder geschatte huurprijs wordt als totale huur voorzien. (1.469.545 euro x 75% = 

1.102.158,75 euro) Deze huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%. Dit betekent dat de 

hulpverleningszone volgende huurprijs aan de desbetreffende gemeenten betaalt in 2015: 

 Blankenberge: 90.468,75 euro 

 Brugge Pathoekeweg: 271.095,00 euro 

 Brugge Walweinstraat: 32.745 euro 

 De Haan: 30.645 euro 

 Gistel: 57.825,00 euro 

 Knokke-Heist: 142.893,75 euro 

 Middelkerke: 73.177,50 euro 

 Oostende: 251.426,25 euro 

 Oostkamp Siemenslaan: 72.262,50 euro 

 Oostkamp Ruddervoorde: 4.923,75 euro 

 Torhout: 74.696,25 euro 

Latere wijzigingen in het gebouwenbestand (nieuwbouw, buiten dienst stelling,…) en bijhorende 

financiering worden voorgelegd aan de zoneraad. De gemeente van oorsprong blijft eigenaar van de 

brandweergebouwen.  

De zoneraad sluit eenvormige huurovereenkomsten met de eigenaars van de brandweergebouwen af. 

Artikel 10:  

De hulpverleningszone streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voeren in een vorm van 

samenwerkingsverband met andere hulpverleningszones om het kostenplaatje van de 

hulpverleningszone te drukken en zo efficiënt mogelijk te werken, bv. een gemeenschappelijke 

aankoopcentrale. 

Artikel 11:  

De hulpverleningszone engageert zich tot stringent budgetteren om de gemeentelijke budgetten niet 

nodeloos te bezwaren. 

Titel III: Algemene bepalingen 

Artikel 12:  

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 11 jaar (2015-2025). Deze overeenkomst zal 

door iedere partij ter goeder trouw worden uitgevoerd. 
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Artikel 13: 

Onderhavige overeenkomst die door de prezoneraad voor de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 

met de 17 gemeenten wordt afgesloten, is met ingang van 1 januari 2015 integraal van toepassing voor 

de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1. 

Artikel 14:  

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015. 

Deze overeenkomst is opgemaakt in 18 exemplaren. Elke stad/gemeente verklaart een ondertekend 

exemplaar te hebben ontvangen. 

Artikel 2 

De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd om de overeenkomst inzake de financiële 
verdeelsleutel 2015-2025 en de daaraan verbonden modaliteiten te ondertekenen. 

Artikel 3 

Een afschrift van dit besluit wordt voor 1 november 2014 aan de Voorzitter van de prezoneraad van de 
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 bezorgd. 

Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de Minister Binnenlandse Zaken en voor 
goedkeuring aan de gouverneur worden bezorgd. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

15. Vaststellen van de bijdrage van de gemeente Middelkerke in de Hulpverleningszone West-

Vlaanderen 1 voor het dienstjaar 2015 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden houdende instap in de Hulpverleningszone 
West-Vlaanderen 1 vanaf 1 januari 2015 en het goedkeuren van de financiële verdeelsleutel en de 
daaraan verbonden modaliteiten; 

Gelet op de bespreking van de ontwerpbegroting 2015 van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 
op de prezoneraad van 29 september 2014; 

Overwegende dat het uitgaande van de autonomie van de gemeente aangewezen is dat de gemeente 
zich akkoord verklaart met de gemeentelijke toelage die in de begroting 2015 van de 
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 ingeschreven zal worden; 

Overwegende de ontwerpbegroting 2015 van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1, ontvangen 
op 30 september 2014; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het aandeel van de gemeente Middelkerke in de gemeentelijke toelage voor de Hulpverleningszone 
West-Vlaanderen 1 in het gemeentebudget 2015 vast te stellen op budgetsleutel 2015/6494000/04100 
van het exploitatiebudget ten bedrage van 1.030.425 euro. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de voorzitter van de prezoneraad van de 
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 en aan de gemeentelijke dienst financieel beheer. 
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

16. De Lijn - aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 

algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het feit dat de gemeente aandeelhouder is van de Lijn; 

Overwegende dat de gemeente in die hoedanigheid uitgenodigd wordt op de algemene vergaderingen 
van aandeelhouders; 

Overwegende dat er een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger dient 
aangeduid te worden; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Effectief vertegenwoordiger: 

 Ja Neen 

Ronny Devriendt 19 4 

Er is 1 ongeldig stembiljet en geen blanco stembiljetten. 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: 

 Ja Neen 

Franky Annys 19 3 

Er is 1 blanco en 1 ongeldig stembiljet. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Ronny Devriendt, OCMW-raadslid, Diksmuidestraat 54/A, 8433 Middelkerke aan te duiden als 
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Lijn voor 
de volledige verdere legislatuur. 

Artikel 2:  

Franky Annys, raadslid, Diksmuidestraat 62, 8433 Middelkerke aan te duiden als plaatsvervangend 
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Lijn voor 
de volledige verdere legislatuur. 

Artikel 3: 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing. 

17. AGB Middelkerke - budgetwijziging 2/2014 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus en de latere wijzigingen; 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 van 22 maart 2013 met instructies voor het opstellen van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 en de latere omzendbrieven; 

Gelet op artikel 15 van de statuten van het AGB Middelkerke waarbij bepaald wordt dat het vaststellen 
van de meerjarenplanning en het budget alsook de budgetwijzigingen een bevoegdheid is van de raad 
van bestuur van het AGB Middelkerke; 
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Gelet op artikelen 3, 4 en 11 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en het 
AGB Middelkerke waarin o.a. de modaliteiten van de exploitatie bepaald worden alsook de 
informatieplicht van het AGB Middelkerke naar de gemeente toe; 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 na budgetwijziging 2 van het AGB Middelkerke, vastgesteld 
door de raad van bestuur in zitting van 15/09/2014; 

Gelet op de budgetwijziging 2 van 2014 van het AGB Middelkerke, vastgesteld door de raad van 
bestuur in zitting van 15/09/2014; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis in 2014 positief is; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De tweede budgetwijziging in 2014 van het AGB Middelkerke wordt goedgekeurd, financieel in 
evenwicht als volgt : 

AGB Middelkerke – Budget 
2014 + budgetwijz. 1-2/2014 

Ontvangsten  Uitgaven 

Totaal exploitatieontvangsten 
eigen dienstjaar 

1.490.481,89 Totaal exploitatieuitgaven 
eigen dienstjaar 

840.004,29 

Positief exploitatieresultaat 
eigen dienstjaar 

+ 650.477,60 Negatief resultaat eigen 
dienstjaar 

 

Investeringssubsidies 
gemeente (80% - 100%) 

74.184,46 Investeringen 2.476.152,14 

Budgetwijziging 2014/2 (+) 

Investeringssubsidies (80-
100%) 

 1.288.907,09 Verhoging investeringen 
BW2 

1.606.505,23 

BTW-recuperatie op aankoop 
-3 Marktplein 

738.496,91  

 

 

BTW-recuperatie op 
erfpachten marktplein en 
voetbalkantine Lombarsijde 

2.047.259,83   

BTW-recuperatie op 
erfpachten petanquesite 
sportpark, watersportclub 
Westende en voetbalkantine 
Leffinge 

394.736,16   

BTW-recuperatie op 
zonnepanelenproject 21/121 
op 1.575.420,00 euro (BW2) 

273.420,00   

BTW-recuperatie op 
installatie garageboxen + 
lichtbak 

31.000,88   

Totaal ontvangsten exploitatie 
en investeringen 

6.338.487,22 Totaal uitgaven exploitatie en 
investeringen 

4.922.661,66 
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Geraamd positief resultaat 
dienstjaar 2014  

 1.415.825,56 Geraamd negatief resultaat 
dienstjaar 2014 

 

Gecumuleerd budgettair 
resultaat 2013 (budget 2014) 
jaarrekening 2013 

+ 55.017,25   

Verhoging gecumuleerd 
rekeningresultaat BBC-
berekening (477.413,06) 

(Brief-Opmerking toezicht) 

+ 422.395,81   

Geraamd algemeen positief 
budgetresultaat 2014 

  
1.893.238,62 

  

 

 

Resultaat op kasbasis 2014  + 1.893.238,62 

 

Artikel 2: 

Het meerjarenplan 2014-2019 van het AGB Middelkerke, na de tweede budgetwijziging in 2014, wordt 
goedgekeurd. 

Artikel 3: 

Dit besluit wordt samen met de documenten aangaande de budgetwijziging  2 van  2014 en het 
meerjarenplan 2014-2019 , na de tweede budgetwijziging in  2014, van het AGB Middelkerke 
overgemaakt aan de provinciegouverneur en het agentschap binnenlands bestuur. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

18. Uitgaven 2014 - verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen - goedkeuring 

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker i.v.m. de besluiten wat de subsidies voor de sportprojecten 
betreft antwoordt de wnd. financieel beheerder dat deze besluiten beschikbaar waren in digitale vorm. 

 

Raadslid D. Demarcke verlaat de zitting in toepassing van artikel 27 van het gemeentedecreet voor dit 
agendapunt; 

De gemeenteraad in openbare zitting bijeen; 

Gezien de onderrichtingen vanwege de provincie luidend als volgt: 

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

Gezien reeds diverse toekenningsbeslissingen door het Schepencollege werden genomen; 

Gezien de stukken in het dossier; 

Gezien het visum van de financieel beheerder met referte 2014/548; 

Na beraadslaging; 
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Beslist:  

Enig artikel: 

Goedkeuring te verlenen aan de toekenning van onderstaande toelagen 

Beleidsitem/AR: 07010/6493000 (Cultuur) 

Actie: S2D2AP3A1 

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 

 

Verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen €900,00  

Model Yachting club Middelkerke: 25-jarig bestaan €160,00  

Feestcomiteit Mannekensvere: huur tent kermis €500,00  

Resterend bedrag nog door de gemeenteraad te verdelen  €240,00 

 

Beleidsitem/AR: 07010/6493000 (Cultuur) 

OB 

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen  

 

Verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen €3.350,00  

Mibac: tentoonstelling reünie oud-spelers €1.100,00  

Heemkring Graningate: Middelkerke bevrijd €1.005,84  

Resterend bedrag nog door de gemeenteraad te verdelen  €1.244,16 

 

Beleidsitem/AR: 05200/6499999 (Toerisme) 

OB 

Verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen €2.500,00  

Feestcomiteit Mannekensvere €500,00  

K.V.   De Slaapmutse €224,00  

Feestcomiteit  Schore €500,00  

Feestcomiteit Badenlaan €500,00  

Resterend bedrag nog door de gemeenteraad te verdelen  €776,00 

 

 

Beleidsitem/AR: 07400/6493000 (Sport) 

OB 

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen  

 

Verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen 
(projectsubsidies) 

€13.900,00  
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VZW sport events (sirene jogging) €7.000,00  

VZW sport events (nieuwjaarscorrida) €3.000,00  

Flandria Boxing club (boksgala) €2.000,00  

KVC De jonge vluchters (wielerwedstrijd) €760,00  

S.O.K. (loopcriterium) €300,00  

Westgolf (prijs van Middelkerke) €500,00  

Resterend bedrag nog door de gemeenteraad te verdelen  €340,00 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

19. Erfpachtovereenkomst voetbalaccommodatie Westende - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 17/12/2003 tot goedkeuring van de huurovereenkomst 
voor het voetbalterrein te Westende tussen de vzw Parochiale Werken Westende (verhuurder) en de 
gemeente Middelkerke (huurder); 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 17/12/2003 tot goedkeuring van de 
gebruiksovereenkomst voor het voetbalterrein te Westende tussen de gemeente Middelkerke 
(gebruikgever) en de vzw DAVO Westende (gebruiknemer); 

Overwegende dat de huurovereenkomst met de vzw Parochiale Werken Westende driejaarlijks 
opzegbaar is; 

Overwegende dat de beperkte duur van het huurrecht eraan in de weg staat dat de gemeente 
Middelkerke of DAVO Westende de site verder uitbouwen en er investeringen verrichten; 

Overwegende dat de grondeigenaar ingevolge het recht van natrekking ook eigenaar wordt van de 
opstallen door derden opgericht;   

Overwegende dat de gemeente Middelkerke aldus voorstander is een langdurig (zakelijk) recht te 
verkrijgen op het in huur gegeven goed; 

Overwegende dat een erfpachtrechtrecht zich hiertoe uitstekend leent; 

Gelet op de besprekingen met de vzw Parochiale Werken Westende dd. 26/03/2014; 

Overwegende dat de vzw Parochiale Werken Westende bereid is een erfpachtrecht toe te staan aan 
de gemeente waarbij de canon gelijk blijft ten opzichte van de huidige huurprijs, voor zover de 
gemeente Middelkerke ook de onroerende voorheffing ten laste neemt; 

Gezien het besluit dd. 15/04/2014 tot aanstelling van Notaris Isabelle Verhaeghe voor de begeleiding 
van de erfpacht voor de site voetbalveld Westende; 

Gezien het ontwerp van erfpachtovereenkomst, zoals principieel goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting dd. 29/07/2014 en door de VZW Parochiale Werken Westende 
bij schrijven dd. 16/07/2014; 

Gezien de ontwerpakte voor de erfpacht;  

Gezien het visum van de financieel beheerder met refertenummer 2014/558 ; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De ontwerpakte voor de erfpacht tussen de vzw Parochiale Werken Westende en de gemeente 
Middelkerke van het voetbalterrein te Westende, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit wordt 
gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken, wordt goedgekeurd. 



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 14/10/2014 - p. 35/62 

 

Artikel 2:  

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2015 vastgelegd worden als 
volgt:  

Beleidsitem / AR 07400/6150200 

Actie / overig beleid Overig Beleid (OB) 

Beschikbaar krediet 2015 (op basis 
van meerjarenplan) 

€ 54.780 (idem 2014) 

Bedrag van de uitgave (incl. BTW) € 1.900 (huur) + € 270 (onroerende voorheffing) 

Naam en adres van de begunstigde vzw Parochiale Werken Westende 

 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de vzw Parochiale Werken Westende en aan DAVO 
Westende. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

20. Open oproep erfpacht onder voorwaarden Calidris - goedkeuring 

Volgens raadslid J.M. Dedecker komt zijn voorspelling uit i.v.m. het bevoordelen van een familie die 
ook in de gemeenteraad vertegenwoordigd is.  

Op zijn vraag waarom gekozen werd om een erfpacht en niet om een concessie, antwoordt de 
burgemeester dat er via die formule meer zekerheid geboden wordt en dat de gemeente geen 
onkosten draagt.  

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker waarom er in de begrotingswijziging nog € 60.000 werd 
voorzien voor nutsvoorzieningen in de Calidris antwoordt de burgemeester dat er een scheiding qua 
nutsleidingen moet gemaakt worden tussen de diverse gedeelten in de Calidris. Het betreft een 
prijsraming en de kosten zullen teruggevorderd worden van de erfpachter. 

Volgens raadslid J.M. Dedecker “stinkt” het systeem van beoordelingscriteria waarbij slechts 30 % 
wordt toegekend voor de prijs en de overige 70 % betrekking heeft op andere elementen. Op die 
manier zal de gemeente ontvangsten missen. Hij vraagt een verandering, zodat slechts diegenen aan 
de bieding kunnen deelnemen die het hoogste bod aanvaarden. De overige criteria zijn subjectieve 
elementen en wijzen op een doorgestoken kaart. 

Op de vraag of een regeling met de drankleverancier vergeten werd, antwoordt de secretaris dat dit 
bewust niet werd opgenomen omdat de uitbater de BTW in rekening zal brengen. Het betreft geen 
terbeschikkingstelling met dienstverlening. 

Raadslid T. Dedecker merkt op dat men door rekening te houden met minstens 50 % van de prijs de 
meerderheid gebeurlijk nog het gezicht kan redden. De minimale instelprijs vindt het raadslid 
“peanuts”.  

Volgens schepen L. Pylyser-Dewulf zijn er veel investeringen te doen. Zij vraagt om de meerderheid te 
beoordelen na het doorlopen van de procedure. 

Raadslid D. Van Den Broucke vraagt, met een verwijzing naar de situatie van de foyer in de Branding, 
wat er zal gebeuren als niemand biedt. 

Raadslid G. Verdonck vindt geen visie terug over wat de gemeente precies wilt met de Calidiris. Hij 
vindt het jammer dat daarvoor in de Calidris een succesvol project werd afgebouwd. 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de oefening naar een efficiënter en effectiever gebruik van het onroerend patrimonium; 

Overwegende dat ingevolge de herlokalisatie van diverse gemeentelijke diensten en derden-
gebruikers het calidrisgebouw leeg is komen te staan en zich uitstekend leent tot het verlenen van 
rechten;  

Gezien het opmetingsplan dd. 22/07/2014 van de Calidris-site opgemaakt door landmeter-expert 
Vandewalle; 

Overwegende dat bij overeenkomst, authentiek verleden voor de notaris op 26/08/2014, aan I.K.W.V. 
het noordelijk gedeelte van het calidrisgebouw in erfpacht is gegeven; 

Overwegende dat de oude conciërgewoning en lokaal 1 voor de periode van 1 jaar in gebruik is 
gegeven aan Chiro Westende voor haar werking; 

Overwegende dat wordt voorgesteld het resterende gedeelte van de Calidrissite te vermarkten via een 
open oproep; 

Overwegende dat een erfpachtrecht zich hiertoe uitstekend leent en voor de gemeente onder andere 
het voordeel biedt dat ze alle eigenaarsverplichtingen ten laste kan leggen van de erfpachter; 

Gezien het ontwerp van leidraad (bestek) ‘Open oproep erfpacht onder voorwaarden Calidris’;  

Gelet op de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen dd. 02/10/2014; 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

De leidraad ‘Open oproep erfpacht onder voorwaarden Calidris’, 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 projectmanager sportinfrastructuur en 
sportevenementen en de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 

 

Stemming: 15 stemmen voor, 8 stemmen tegen 

21. Verschuiving budget ICT - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat in het budget onder actie 4.1.2.2., beleidsitem 01190, algemeen rekeningnummer 
2410000 een bedrag van 30.000 (nominatief) voorzien is voor de vervanging van de wireless LAN; 

Gezien er in het budget onder actie 4.1.2.2., beleidsitem 01190, algemeen rekeningnummer 2410000 
een bedrag van 38.262,49 (nominatief) voorzien is voor de reorganisatie/renovatie van het oud 
gemeentehuis; 

Overwegende dat er bij verschillende diensten en ook in gemeentescholen vraag is naar extra Wi-Fi 
access punten; 

Gezien het bedrag van € 30.000 voor de vervanging van de wireless LAN (Wi-Fi) hierdoor niet zal 
volstaan; 
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Overwegende dat wordt voorgesteld om een bedrag van € 10.000 te verschuiven van het budget dat 
voorzien is voor de reorganisatie van het oud gemeentehuis naar de post voorzien voor de vervanging 
van de wireless LAN (Wi-Fi); 

Gezien de nieuwe situatie de volgende zou worden : 

4.1.2.2. 01190/2410000 reorganisatie/renovatie oud gemeentehuis  € 28.262,49 
4.1.2.2. 01190/2410000 vervanging wireless LAN (Wi-fi)   € 40.000 

Gezien het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is in de huidige fase van de 
besluitvorming; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met het voorstel om € 10.000 te verschuiven van de post reorganisatie/renovatie oud 
gemeentehuis naar de post vervanging wireless LAN (Wi-fi) zodat de situatie de volgende wordt : 

4.1.2.2. 01190/2410000 reorganisatie/renovatie oud gemeentehuis  € 28.262,49 
4.1.2.2. 01190/2410000 vervanging wireless LAN (Wi-fi)   € 40.000 

Artikel 2: 

Het college te gelasten met de verdere afhandeling van deze dossiers. 

Artikel 4 

De betrokken diensten op de hoogte te brengen van deze beslissing. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

22. Gemeente Middelkerke - budgetwijziging 2 - dienstjaar 2014 - vaststelling 

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker naar toelichting bij de verwerking van de belastingen op de 
kampeerterreinen antwoordt de wnd. financieel beheerder dat de inkomsten voor het aanslagjaar 
2013 geïnd werden in 2014, terwijl in 2013 de ontvangsten van het aanslagjaar 2012 werden geboekt. 
Dit is een gevolg van het versturen van de aanslagbiljetten op het einde van het jaar, omdat het fiscaal 
reglement pas op het einde van het jaar werd vastgesteld. De secretaris vult aan dat dit betekent dat 
in 2014 de ontvangsten van de aanslagjaren 2013 en 2014 zullen geboekt worden. Dit zal een gunstig 
effect hebben op de rekening 2014. 

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker naar de situatie van het Efin-dividend, antwoordt de 
secretaris dat er boekhoudkundig gevolg gegeven werd aan een kennisgeving van Efin. Na een 
gedachtewisseling betreffende het uitzonderlijk eenmalig dividend vanwege Efin stelt de burgemeester 
dat zij de passende besluiten van de raad van bestuur van Efin zal opvragen en bezorgen aan 
raadslid J.M. Dedecker. 

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker naar de situering en de verhoging van het bedrag met 20 % 
verbonden aan het mediaplan antwoordt de voorzitter dat dit mediaplan bedoeld is voor de 
gemeenschappelijke promotie van de gemeente en vzw Toerisme, waarbij iedere partner 50 % van de 
kosten draagt. Het definitief plan moet nog goedgekeurd worden door het college van burgemeester 
en schepenen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus en de latere wijzigingen; 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 van 22 maart 2013 met instructies voor het opstellen van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 en de latere omzendbrieven; 

Gelet op het voorontwerp van de tweede budgetwijzing 2014; 

Gelet op het advies van het managementteam van 4 september 2014; 
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Overwegende dat voor 2014 zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge positief 
zijn; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aamwezige raadsleden stemmen 
voor met uitzondering van T. Dedecker, J.M. Dedecker, L. Landuyt, C. Niville, D. Demarcke, D. De Poortere, B. 

Ryckewaert, G. Verdonck, L. Maesen, D. Van Den Broucke en M. D'Hondt die zich onthouden. 

Beslist:  

Artikel 1: 

De tweede budgetwijziging 2014 vast te stellen volgens het voorliggend ontwerp, financieel in 
evenwicht als volgt: 

 Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge 

2014 9.508.823 3.924.043 

 

Artikel 2:  

Dit besluit wordt samen met de documenten aangaande de tweede budgetwijziging 2014 
overgemaakt aan de provinciegouverneur en het agentschap binnenlands bestuur. 

 

 

Stemming: 12 stemmen voor, 11 onthoudingen 

23. Kerkfabrieken - budgetwijziging 2014 - goedkeuring 

Raadslid D. Van Den Broucke verklaart dat zijn fractie, wat de kerkfabrieken betreft, tegen zal 
stemmen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad 19/12/2013 houdende de aktename door de gemeenteraad 
van de budgetten 2014 van de kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente; 

Gezien de via het Centraal Kerkbestuur ingediende budgetwijzigingen 2014;  

Overwegende dat de wijziging in de investeringstoelage van de kerkfabriek St. Willibrordus een 
verschuiving inhoudt (van lening naar investeringstoelage) van 461.238,05 euro en een verhoging van 
de toelage t.b.v. van 12.235,88 euro.  

Overwegende dat deze verhoging reeds werd besproken in het overleg tussen het gemeentebestuur 
en het centraal kerkbestuur dd. 23/04/2014; 

Gezien artikel 50 van voornoemd decreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aamwezige raadsleden stemmen 
voor met uitzondering van J.M. Dedecker, B. Ryckewaert, D. Van Den Broucke en M. D'Hondt die 
tegen stemmen en T. Dedecker, L. Landuyt, C. Niville, D. Demarcke, D. De Poortere en G. Verdonck 
die zich onthouden. 

Beslist: 

Artikel 1:  
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Van de budgetwijzigingen 2014 van onderstaande kerkfabrieken: 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 
(gemeente) 

 Voor 
wijziging 

Na wijziging Voor wijziging Na wijziging 

St. Willibrordus Middelkerke 80.121,57 66.005,57 0 473.473,88 

 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan het Centraal Kerkbestuur, de betrokken kerkfabrieken en het Bisdom 
Brugge. 

 

Stemming: 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 6 onthoudingen 

24. Kerkfabrieken - budgetwijzigingen 2014 - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad 19/12/2013 houdende de aktename door de gemeenteraad 
van de budgetten 2014 van de kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente; 

Gezien de via het Centraal Kerkbestuur ingediende budgetwijzigingen 2014;  

Overwegende dat de investeringstoelage voor de kerkfabriek Sint Pieters Kapelle geen extra uitgave 
voor de gemeente met zich meebrengt (dit is een overdracht van toegewezen krediet); 

Gezien de gemeentelijke bijdrage in de budgetten, na de wijzigingen, binnen de grenzen blijft van het 
bedrag opgenomen in de goedgekeurde meerjarenplannen; 

Gezien artikel 50 van voornoemd decreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Neemt akte: 

Artikel 1:  

Van de budgetwijzigingen 2014 van onderstaande kerkfabrieken: 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 
(gemeente) 

 Voor 
wijziging 

Na wijziging Voor wijziging Na wijziging 

Mannekensvere 9.996,51 9.996,51   

Schore 46.344,72 46.344,72   

Slijpe 103.965,92 103.965,92   

Sint-Pieters-Kapelle 6.028,09 6.028,09 0,00 55.919,02 

 

Artikel 2:  
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Afschrift van dit besluit aan het Centraal Kerkbestuur, de betrokken kerkfabrieken en het Bisdom 
Brugge. 

 

 

25. Kerkfabrieken - budgetten 2015 - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 

Gezien artikel 45 en volgende van voornoemd decreet i.v.m. de budgetten; 

Gezien de via het Centraal Kerkbestuur ingediende budgetten 2015 van de kerkfabrieken op het 
grondgebied van de gemeente; 

Gezien de gemeentelijke bijdrage in de budgetten binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen 
in de goedgekeurde meerjarenplannen; 

Overwegende dat de investeringstoelage voor de OLV Leffinge een verschuiving is en geen extra 
toelage van de gemeente met zich meebrengt; 

Gezien artikel 48 § 1 van voornoemd decreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Neemt akte: 

Artikel 1: 

Van de budgetten 2015 van onderstaande kerkfabrieken: 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringen 

OLV Bezoeking Lombardsijde 49.783,70  

OLV Leffinge 40.081,71 7.376,00 

OLV Mannekensvere 15.248,61  

OLV Schore 50.400,54  

OLV Slijpe 92.729,73  

St. Petrus Sint-Pieters-Kapelle 4.505,25  

St. Guliemus Wilskerke 109.152,14  

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit aan het Centraal Kerkbestuur, de betrokken kerkfabrieken en het Bisdom 
Brugge. 

 

26. Kerkfabrieken - budget 2015 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 
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Gezien artikel 45 en volgende van voornoemd decreet i.v.m. de budgetten; 

Gezien de via het Centraal Kerkbestuur ingediende budgetten 2015 van de kerkfabrieken op het 
grondgebied van de gemeente; 

Overwegende dat er voor St. Willibrorduskerk een verhoging wordt gevraagd van de 
investeringstoelage t.b.v. 4.426,05 euro voor de betaling van de erelonen fase 3 van de St. 
Willibrorduskerk; 

Gezien de gemeentelijke bijdrage in de budgetten niet binnen de grenzen blijft van het bedrag 
opgenomen in de goedgekeurde meerjarenplannen; 

Gezien artikel 48 § 1 van voornoemd decreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle raadsleden stemmen voor met 
uitzondering van J.M. Dedecker, B. Ryckewaert, D. Van Den Broucke en M. D'Hondt die tegen stemmen en T. 

Dedecker, L. Landuyt, C. Niville, D. Demarcke D. De Poortere en G.Verdonck die zich onthouden. 

Beslist: 

Artikel 1: 

Hrt budget 2015 van onderstaande kerkfabriek wordt goedgekeurd: 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringen 

St. Willibrorduskerk Middelkerke 25.315,77 158.758,05 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit aan het Centraal Kerkbestuur, de betrokken kerkfabrieken en het Bisdom 
Brugge. 

 

Stemming: 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 6 onthoudingen 

27. Kerkfabrieken - wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 19/12/2013  houdende de goedkeuring van de 
meerjarenplannen 2014-2019 van de kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente; 

Gezien de via het Centraal Kerkbestuur ingediende wijzigingen van de meerjarenplannen van de de 
kerkfabrieken St. Willibrordus, OLV Schore en St. Petrus te Sint-Pieters-Kapelle voor de periode 
2014– 2019; 

Overwegende dat de investeringstoelage  voor de kerkfabriek Sint-Pieters-Kapelle geen extra uitgave 
met zich meebrengt (dit is een overdracht van toegewezen krediet); 

Gezien het advies van het Bisdom Brugge betreffende deze meerjarenplannen; 

Gezien de samenvattende overzichtstabel; 

Gezien artikel 43 van voornoemd decreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle raadsleden stemmen voor met 
uitzondering van J.M. Dedecker, B. Ryckewaert, D. Van Den Broucke en M. D'Hondt die tegen 
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stemmen en T. Dedecker, L. Landuyt, C. Niville, D. Demarcke, D. De Poortere en G. Verdonck die 
zich onthouden. 

Beslist:  

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de wijzigingen van de meerjarenplannen 2014-2019 van de 
kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente en ingediend via het Centraal Kerkbestuur. 

De wijzigingen van de meerjarenplannen worden goedgekeurd volgens de gegevens opgenomen in 
onderstaand overzicht. 

Jaar 2014 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringen 

 Voor 
wijziging 

Na wijziging Voor wijziging Na wijziging 

St. Willibrordus 80.121,57 66.005,57 461.238,00 473.473,88 

O.L. Vrouw Schore 46.344,72 46.344,72 0,00 0.00 

St. Petrus  6.028,99 6.028,99 0,00 (55.919,00) 

 

Jaar 2015 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringen 

 Voor 
wijziging 

Na wijziging Voor wijziging Na wijziging 

St. Willibrordus 120.158,00 80.447,67 154.332,00 158.758,05 

O.L. Vrouw Schore 55.433,70 55.433,70 0,00 0,00 

St. Petrus 25.668,00 25.668,00 0,00 0,00 

 

 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit aan het Centraal Kerkbestuur, de betrokken kerkfabrieken en het Bisdom 
Brugge. 

 

Stemming: 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 6 onthoudingen 

28. Protestantse baptistenkerk Bethel - budget 2015 - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 

Gezien artikel 45 en volgende van voornoemd decreet i.v.m. de budgetten; 

Gezien het door de Protestantse Baptistenkerk Bethel ingediende budget 2015; 

Gezien de gemeentelijke bijdrage in het budget van de Protestantse Baptistenkerk Bethel  binnen de 
grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan; 
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Gezien artikel 48 van voornoemd decreet; 

Bijgevolg:  

Neem akte: 

Artikel 1: 

Van het budget 2015 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel met volgende gegevens: 

Exploitatietoelage € 19.523,39 

Aandeel Middelkerke € 11.245,47 (57,6%) 

Investeringstoelage € 0,00 

Aandeel Middelkerke € 0,00 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit aan de Protestantse Baptistenkerk Bethel, de stad Nieuwpoort en de 
Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Erediensten. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

29. Partiële ontvoogding op het vlak van kwaliteitsbewaking - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat de Vlaamse Wooncode minimale kwaliteitseisen oplegt aan woningen en/of 
appartementen. Een pand voldoet aan deze minimale kwaliteitseisen indien uit een 
conformiteitsonderzoek blijkt dat het pand minder dan 15 strafpunten scoort. Voor het uitvoeren van 
een conformiteitsonderzoek wordt een standaardformulier gebruikt (technisch verslag), waarbij aan elk 
soort gebrek een bepaald aantal punten wordt toegekend; 

Overwegende de bevoegdheid van het gemeentebestuur inzake de lokale kwaliteitsbewaking: 

 Burgemeester gaat woningen ‘afkeuren’ via het verstrekken van een besluit burgemeester tot 
ongeschiktverklaring en/of onbewoonbaarverklaring; 

 Burgemeester gaat woningen ‘goedkeuren’ via het verstrekken van een conformiteitsattest via 
besluit burgemeester; 

Overwegende dat Middelkerke momenteel een driefasig systeem hanteert inzake kwaliteitsbewaking 
op basis van de Vlaamse Wooncode: 

 Gemeentelijk conformiteitsonderzoek, waarbij de gemeentelijke woningcontroleur op basis 
van het technisch verslag het aantal strafpunten dat het pand scoort bepaalt. De verhuurder 
wordt aangeschreven met het verzoek de nodige herstellingen binnen een bepaalde termijn te 
verrichten; 

 Wanneer geen of te weinig herstellingen worden uitgevoerd binnen de gestelde deadline om 
het aantal vastgestelde strafpunten te herleiden tot minder dan 15, wordt een Vlaams 
onderzoek aangevraagd. Op basis van het Vlaams technisch verslag wordt aan de 
burgemeester een advies verstrekt. De huurder en verhuurder worden van de bevindingen 
van de Vlaamse  woningcontroleur op de hoogte gebracht, waarna ze hoorrecht aangeboden 
krijgen. De verhuurder krijgt opnieuw enige tijd om de nodige herstellingen uit te voeren; 

 Wanneer geen of te weinig herstellingen worden uitgevoerd binnen de gestelde termijn, wordt 
er overgegaan tot het opmaken van een besluit burgemeester ( tot ongeschiktverklaring en/of 
onbewoonbaarverklaring); 
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Overwegende dat het integratiedecreet wonen van augustus 2013 heel wat taken van de Vlaamse 
overheid inzake kwaliteitsbewaking verschuift naar het gemeentebestuur, waardoor het 
gemeentebestuur nu instaat voor volgende taken (inzake kwaliteitsbewaking): 

 Uitvoeren van gemeentelijke conformiteitsonderzoeken (niet decretaal verplicht); 

 Uitvoeren van een controlerend onderzoek wanneer de verhuurder heeft laten weten de 
nodige herstellingen te hebben uitgevoerd (zowel in de fase van gemeentelijk onderzoek als in 
de fase van Vlaams onderzoek); 

 Uitvoeren van controlerende onderzoeken nadat een besluit burgemeester werd uitgevaardigd 
en dit met het oog op het opheffen van het besluit burgemeester; 

 Aanvragen tot het verkrijgen van een conformiteitsattest; 

Overwegende dat op basis van het ‘beleidsplan woonstrategie 2014-2019’ de bestaande procedure 
kwaliteitsbewaking uitgebreid werd met volgende procedures: 

 Uitvoeren van gemeentelijke conformiteitsonderzoeken wanneer een financiële tussenkomst 
aangevraagd wordt bij OCMW Middelkerke (waarbij beslissingsbevoegdheid op gemeentelijk 
niveau ligt); 

 Uitvoeren van een gemeentelijk conformiteitsonderzoek wanneer er door OCMW Middelkerke 
een Vlaamse huursubsidie wordt aangevraagd; 

Overwegende dat, op initiatief van de burgemeester, een ‘werkgroep leefbaarheid’ werd opgestart, 
met als doelstelling de leefbaarheid in Middelkerke in het algemeen en Westende-Bad in het 
bijzonder, te verbeteren. Dit doel wordt in eerste instantie bereikt door de instroom van nieuwe 
inwoners strikter op te volgen en de huisvestingskwaliteit te verbeteren. De belangrijkste diensten 
inzake woningkwaliteit en leefbaarheid (huisvesting en wonen, ruimtelijke ordening, bevolking, politie 
en OCMW) komen op regelmatige basis samen om dossiers en ondervonden knelpunten te 
bespreken. Op basis van de vergadering werd een ‘meldingsfiche leefbaarheid’ ontwikkeld. Met de 
fiche worden, op basis van huisbezoeken door lokale politie en OCMW-maatschappelijk werkers, 
panden met een slechte woningkwaliteit doorgegeven aan de gemeentelijke dienst huisvesting en 
wonen. Daarna wordt er door de dienst huisvesting en wonen een kwaliteitsdossier opgestart; 

Overwegende dat het gemeentebestuur dus reeds heel wat taken en procedures op zich neemt 
inzake kwaliteitsbewaking en dit met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het lokale 
patrimonium; 

Overwegende dat het integratiedecreet wonen voorzag in de mogelijkheid voor gemeentebesturen om 
geheel of gedeeltelijk ontvoogd te worden op het vlak van kwaliteitsbewaking. De mogelijkheid diende 
door de Vlaamse Regering verder uitgewerkt te worden. De verdere uitwerking kwam er met het 
‘Besluit van de Vlaamse Regering van 16/05/2014 betreffende de vrijstelling van adviesverplichting in 
de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning ….”; 

Overwegende dat ontvoogding inhoudt dat een gemeentebestuur, in casu de burgemeester, 
vrijgesteld wordt van adviesverplichting inzake ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring, eventueel 
uit te breiden tot overbewoondverklaring. Dit betekent dat de Vlaamse fase inzake de procedure 
kwaliteitsbewaking komt te vervallen; 

Overwegende dat men voor gehele of gedeeltelijke ontvoogding in aanmerking komt indien volgende 
voorwaarden vervuld zijn: 

 Gemeentebestuur dient over voldoende, gekwalificeerde woningcontroleurs te beschikken; 

 Gemeentebestuur dient een pro-actief kwaliteitsbeleid te voeren; 

Overwegende dat een, door de gemeenteraad goedgekeurde, aanvraag tot ontvoogding dient 
aangevraagd te worden bij de Vlaams minister van Wonen. Bij de aanvraag dient een lijst van de 
aangestelde woningcontroleurs gevoegd te worden enerzijds en een overzicht gegeven te worden van 
de kwaliteitsdossiers van de afgelopen werkingsjaren. Na advies van Wonen West-Vlaanderen, neemt 
de minister binnen de 4 maand een beslissing over de aanvraag tot ontvoogding; 
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Overwegende dat de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke ontvoogding informeel besproken werd 
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24/06/2014; 

Overwegende dat, naar aanleiding van het informeel ok van het college van burgemeester en 
schepenen, een vergadering werd georganiseerd met de Vlaamse overheid om: 

 Na te gaan of Middelkerke aan de gestelde voorwaarden voldoet; 

 De kansen op een ministerieel akkoord na te gaan; 

 De nadere regels te bespreken; 

Overwegende dat op 15/07/2014 een vergadering werd georganiseerd, waarbij volgende personen 
aanwezig waren: 

 Burgemeester J. Rommel-Opstaele; 

 Schepen van huisvesting D. Gilliaert; 

 Dienst huisvesting en wonen (I. Ravestyn en S. Monteyne); 

 Vlaamse overheid: P. Van Vlaenderen (afdelingshoofd Wonen West-Vlaanderen) en D. Van 
Cauwenberghe (Centrale Cel Wonen Vlaanderen); 

Overwegende dat de vergadering een informeel positief advies van de Vlaamse overheid inzake een 
Middelkerkse aanvraag tot ontvoogding uitwees; 

Overwegende dat door de dienst huisvesting en wonen een dossier ‘Aanvraag tot gedeeltelijke 
ontvoogding gemeentebestuur Middelkerke inzake kwaliteitsbewaking‘ werd samengesteld. De nota 
motiveert de keuze voor een partiële ontvoogding en bestaat uit volgende onderdelen: 

 Korte voorstelling gemeente en bevoegde administratieve dienst; 

 Plaats van kwaliteitsbewaking binnen het lokaal woonbeleid; 

 Keuze voor partiële ontvoogding en impact hiervan op lokaal bestuur; 

 Voldoen aan voorwaarden om ontvoogd te worden én ontvoogd te blijven; 

 Bijlage met (o.a.) gevraagde gegevens inzake gemeentelijke kwaliteitsbewaking; 

Overwegende dat de nota aantoont dat Middelkerke voldoet aan de voorwaarden om ontvoogd te 
worden én ontvoogd te blijven; 

Overwegende dat het gemeentebestuur wenst ‘partieel ontvoogd te worden’, namelijk voor 80 à 90%. 
Dit houdt in dat in 10 à 20% van de kwaliteitsdossiers nog altijd het advies van de Vlaamse overheid 
zal ingewonnen worden, namelijk: 

 Bij afwezigheid van de gemeentelijk woningcontroleur; 

 Bij complexe dossiers: verhuurder reeds gekend in het kader van procedures leegstand en/of 
kwaliteitsbewaking; 

Overwegende dat een aanvraag tot partiële ontvoogding besproken werd tijdens de woonraad, dd 
11/09/2014, waarbij de woonraad om advies werd verzocht; 

Overwegende het positief advies van de woonraad; 

Overwegende de nota van de dienst huisvesting en wonen, op basis waarvan een partiële 
ontvoogding kan aangevraagd worden; 

 

Beslist:  

Artikel 1:  
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Het aanvraagdossier ‘partiële ontvoogding op het vlak van kwaliteitsbewaking’ wordt goedgekeurd. 
Het dossier wordt als bijlage bij deze notule gevoegd. 

Artikel 2: 

Het aanvraagdossier ‘partiële ontvoogding op het vlak van kwaliteitsbewaking’ wordt door de dienst 
huisvesting en wonen ingediend bij Vlaams minister van Wonen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

30. RUP nr. 38 “Opstaele – Verhaeghe LV” – kennisname gemotiveerd advies GECORO + 

definitieve vaststelling van het ontwerpplan  

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 dd. 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 dd. 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; 

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 dd. 19/11/2013 waarbij volgende  
adviesorganen waren vertegenwoordigd: Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Ruimte 
Vlaanderen afdeling RO West-Vlaanderen; 

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: 
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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 overdruk 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.   

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; 
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Overwegende dat De Watergroep geen opmerkingen heeft betreffende het voorontwerp van RUP; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 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 worden de stedenbouwkundige voorschriften verder verfijnt teneinde de 
nodige garanties te bieden inzake compacte bedrijfsvoering en landschappelijk passende 
groeninkleding. 

 De stedenbouwkundige voorschriften dienen verder verfijnt 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 dd. 28/01/2014; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 13/03/2014 houdende voorlopige vaststelling van het 
ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 38 “Opstaele – Verhaeghe LV”; 

Gezien er gedurende de periode van 01/04/2014 tot en met 30/05/2014 een openbaar onderzoek naar 
bezwaren werd georganiseerd; 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting dd. 30/05/2014 waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden 
ingediend; 

Overwegende dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in vergadering van 
01/07/2014 alle adviezen, opmerkingen en bezwaren heeft gebundeld en behandeld; 

Overwegende dat volgend advies werd geformuleerd: 

Het ontwerp van RUP nr. 38 “Opstaele – Verhaeghe LV” wordt gunstig geadviseerd mits rekening te 
houden met volgende opmerkingen: 

 Advies Deputatie van de provincie West-Vlaanderen: 

o De digirupbestanden dienen aangepast te worden conform de opmerkingen. 

o In de stedenbouwkundige voorschriften dient te worden gespecifieerd dat bijkomende 
bebouwing voor het bedrijf enkel kan in de overdrukzone ‘deelzone arcering’.  

 Advies Ruimte Vlaanderen afdeling West-Vlaanderen:  

o De GECORO neemt kennis van het zonder meer gunstig advies en sluit zich er bij aan. 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 15/07/2014 houdende 
behandeling van het advies van de GECORO: 

 Advies deputatie van de provincie West-Vlaanderen: 

o De digirupbestanden dienen aangepast te worden conform de opmerkingen. 

o In de stedenbouwkundige voorschriften dient te worden gespecifieerd dat bijkomende 
bebouwing voor het bedrijf enkel kan in de overdrukzone ‘deelzone arcering’. 

Overwegende dat het ontwerp werd aangepast conform de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen dd. 15/07/2014; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende de principiële 
definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 38 “Opstaele – Verhaeghe LV” dd. 
29/07/2014; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Er wordt kennis genomen van het gemotiveerd advies van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening. 

Artikel 2: 

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 38 “Opstaele – Verhaeghe LV” wordt definitief 
vastgesteld. 

Artikel 3: 

De goedkeuringsprocedure wordt verder gezet. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

31. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Solitaire vakantiewoningen – Brugge-Oostende” – 

advies openbaar onderzoek – goedkeuring 

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

Overwegende dat het provinciebestuur West-Vlaanderen is overgegaan tot de opmaak van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Solitaire vakantiewoningen – Brugge-Oostende”; 

Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Solitaire vakantiewoningen – Brugge-
Oostende” tot doel heeft de functie solitaire vakantiewoning mogelijk te maken binnen de 
bestemmingscategorie ‘landbouw’; 

Overwegende dat op heden de functie vakantiewoningen niet stedenbouwkundig kan vergund worden 
binnen de gebiedscategorie ‘landbouw’.  Bijgevolg is het niet mogelijk om te voldoen aan de 
bepalingen van het logiesdecreet van 10 juli 2008 en latere wijzigingen die stellen dat toeristische 
logies moeten beschikken over een stedenbouwkundige vergunning voor de functie vakantiewoning of 
een stedenbouwkundig attest waaruit blijkt dat de functie vakantiewoning in aanmerking komt voor 
een stedenbouwkundige vergunning; 

Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Solitaire vakantiewoningen – Brugge-
Oostende” zal toelaten om de betreffende vakantiewoningen in regel te stellen met het logiesdecreet 
van 10 juli 2008 en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het provinciebestuur West-Vlaanderen conform de bepalingen van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening een adviesronde en plenaire vergadering over het voorontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan heeft georganiseerd; 

Overwegende dat het gemeentebestuur Middelkerke het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 
gunstig heeft geadviseerd; 

Overwegende dat de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Solitaire vakantiewoningen – Brugge-Oostende” voorlopig heeft vastgesteld dd. 
03/07/2014; 

Overwegende dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Solitaire vakantiewoningen – Brugge-Oostende” aan een openbaar onderzoek 
onderwerpt van 25/08/2014 tot en met 24/10/2014; 

Overwegende dat de gemeenteraad conform artikel 2.2.10 §4 van de VCRO advies kan uitbrengen 
aangaande het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan; 

Gelet op de beslissing van college van burgemeester en schepenen dd. 02 /09/2014 om geen 
adviezen, bezwaren of opmerkingen te formuleren in het kader van het openbaar onderzoek van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Solitaire vakantiewoningen – Brugge-Oostende”; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Solitaire vakantiewoningen – Brugge-
Oostende” wordt gunstig geadviseerd. 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening en 

het provinciebestuur West-Vlaanderen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

32. Mobiliteitsplan - definitieve vaststelling 

Raadslid B. Ryckewaert vraagt of de blauwe zone in de zijtakken van de Populierenlaan al 
gecontroleerd wordt. De burgemeester antwoordt dat er gewacht wordt op de plaatsing van extra 
verkeersborden.  
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Op de vraag van raadslid B. Ryckewaert of de beugels zullen weggenomen worden op de plaatsen ter 
hoogte van de Branding die niet in gebruik werden gegeven voor privévoertuigen, antwoordt de 
burgemeester bevestigend. 

Op de opmerking van raadslid D. Demarcke dat het mobiliteitsplan voor aanzienlijke delen gekopieerd 
en geplakt werd uit de vorige versie, waarbij bepaalde delen niet werden geactualiseerd (zoals 
renovatie scholen) antwoordt schepen L. Pylyser-Dewulf dat er na de voorlopige vaststelling geen 
wijzigingen meer mogen aangebracht worden. 

Raadslid T. Dedecker stelt dat hij een mail heeft gekregen van een aangelande i.v.m. de verharding 
van de vaartdijk t.h.v. de Rattevalle. Hij vraagt of het de bedoeling is om er ook auto’s toe te laten. 
Raadslid L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat het de bedoeling is om een veilig fietspad te voorzien langs 
de vaart van de Rattevalle tot Nieuwpoort. Er zouden slechts dienstwagens toegelaten worden. Er is 
geen sprake van vrij autoverkeer. Raadslid T. Dedecker vraagt om een duidelijk engagement aan te 
gaan met de aangelanden i.v.m. de regeling van het autoverkeer. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt geen problemen te hebben met een wandel- en fietsroute, maar wel met 
de aanleg van een weg van 3 meter breed die door autoverkeer gebruikt zal worden. Indien een 
dergelijke brede weg zou worden aangelegd zal het raadslid  als belanghebbende de nodige 
juridische procedures, waaronder bij de raad van state, opstarten. Hij suggereert het bestuur om het 
wegdek van de Vaartdijk-Zuid te vernieuwen. Dit wegdek dient dringend vernieuwd te worden. Er zijn 
al enkele ernstige ongevallen gebeurd. Hij verklaart tegen te zullen stemmen om zijn handen vrij te 
kunnen houden. Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat de Vaartdijk-Zuid een gewestweg betreft 
en dat het gewest blijkbaar op korte termijn geen budget heeft om het wegdek te vernieuwen. 

Raadslid D. Van Den Broucke herinnert aan zijn tussenkomst i.v.m. de gevaarlijke verkeerssituatie in 
de Duinenweg ter hoogte van de kruising met de Prosper Poulletstraat. Schepen L. Pylyser-Dewulf 
merkt op dat het plan in dit verband tegen Pasen klaar moet zijn. 

Raadslid L. Maesen wijst erop dat de Duinenweg en Schuddebeurze onveilig geworden zijn door 
sluipverkeer. Hij wenst dat dit aangepakt wordt. Hij vraagt of de sportraad i.v.m. het fietspad langs de 
vaart om advies gevraagd werd. Schepen L. Pylyser-Dewulf stelt dat er geen advies gevraagd werd 
omdat het fietspad niet alleen bedoeld is voor mountainbikes. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan, definitief conform verklaard door de provinciale 
auditcommissie op 8 oktober 2001; 

Gelet op de omzendbrief MOW/2007/3 met betrekking tot de evaluatie (met sneltoets) en bijsturen van 
het gemeentelijk mobiliteitsplan; 

Overwegende dat de sneltoets als doel heeft het huidig mobiliteitsplan te toetsen op zijn 
actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstig mobiliteitsbeleid; 

Gezien de sneltoets werd uitgevoerd in de gemeentelijke begeleidingscommissie dd. 17 september 
2007; 

Gelet op de goedkeuring door de auditor van de Provinciale Auditcommissie dd. 14 januari 2008 van 
de sneltoets en advies over de verdere uitwerking; 

Overwegende dat er gekozen werd voor spoor 2 – verbreden en verdiepen; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 12 juni 2008 houdende goedkeuring van de koepelmodule 35011/1/A 
met bijbehorende module 1 betreffende de subsidiëring van het verdiepen/verbreden van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan; 

Gelet op de aanstelling van studiebureau WVI voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan 
dd. 22 november 2009; 

Gelet op het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid dd. 20 april 2009 houdende invoering van het 
participatiebeginsel; 
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Overwegende dat door het participatiebeginsel aan de burger inspraak wordt verleend bij het 
voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid; 

Gelet op de conformverklaring van de verkenningsnota door de auditor van de provinciale 
auditcommissie dd. 11 mei 2009; 

Overwegende dat er een uitwerkingsnota werd opgemaakt ter voorbereiding van het beleidsplan; 

Gelet op het beleidsplan; 

Overwegende dat het beleidsplan werd opgemaakt in het kader van het verbreden en verdiepen van 
het mobiliteitsplan; 

Gelet op de goedkeuring in de zitting van het CBS dd. 07/10/2013; 

Gelet op de voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan in de zitting van de gemeenteraad dd. 
07/11/2013; 

Overwegende dat het mobiliteitsplan werd onderworpen aan een openbaar onderzoek; 

Gezien het openbaar onderzoek werd gesloten dd. 24/12/2013 om 12 uur; 

Gelet op de kennisname van het proces-verbaal van sluiting openbaar onderzoek in het college dd. 
21/01/2014; 

Gelet op het gunstig advies van de Regionale Mobiliteitscommissie dd. 12 mei 2014 met betrekking tot 
het Mobiliteitsplan - beleidsplan; 

Gelet op de goedkeuring in de zitting van het CBS dd. 26/08/2014; 

Gezien het besluit van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van J.M. Dedecker en B. Ryckewaert die tegen stemmen en T. Dedecker, L. 
Landuyt, C. Niville, D. Demarcke, D. De Poortere, G. Verdonck, D. Van Den Broucke en M. D'Hondt 
die zich onthouden 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt definitief vastgesteld. 

Artikel 2:  

Het mobiliteitsplan wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

Stemming: 14 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 8 onthoudingen 

33. Aanleg van fiets- en wandelpad tussen de Ieperleedstraat en de Kopstraat - goedkeuring 

akte erfdienstbaarheid van doorgang 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de noodzaak aan een veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen de woonwijk 
Patrijsstraat-Kopstraat en de Ieperleedstraat; 

Gezien dit fiets- en voetpad voor schoolgaande kinderen van belang is om op een veilige manier 
zowel de vrije school als de gemeenteschool in de Ieperleedstraat te bereiken en dus een werk van 
algemeen belang is; 

Gelet op de voorschriften van het BPA “Leffinge Centrum-oost”, met aanduiding van de zone 5 – 
openbare groenzone met mogelijkheid tot aanbrengen van beplantingen en goedschalige 
verhardingen en alle andere werken die de wijkreactie en het fiets- en voetgangersverkeer 
bevorderen; 
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Gelet op het ontwerpplan van de gemeente met de aanduiding van het geplande pad, waaruit blijkt dat 
er vijf meter breedte noodzakelijk is voor de aanleg van een pad van 2 meter breed met langs 
weerszijden een beplantingsstrook van anderhalve meter; 

Overwegende dat het pad voorzien wordt op twee privé-eigendommen dient er dus een toelating te 
worden gevraagd aan de eigenaars voor de aanleg: 

-op perceel 5
e
 afdeling, sectie B 601Y: eigenaar Vrij Katholiek onderwijs Middelkerke en Decanale 

Werken Oostende 

-op perceel 5
e
 afdeling, sectie B 590K2  : eigenaar mvr. Pruvost Veronique, Wielewaalstraat 6 te 8432 

Middelkerke; 

Gezien het perceel van mevr. Pruvost Veronique, Wielewaalstraat 6 te 8432 Middelkerke reeds 
aangekocht is; 

Overwegende dat het ander perceel eigendom is van: 

 Vrij Katholiek onderwijs Middelkerke p.a. Kerkstraat 41 te Middelkerke  

 Decanale werken p.a. Dekenijstraat 10 te 8400 Oostende; 

Gezien de grond kadastraal gekend is als Middelkerke, 5
e
 afdeling, sectie B nummer 601Y en met een 

totale oppervlakte van 2a 54,5ca; 

Overwegende dat de erfdienstbaarheid wordt toegestaan zonder prijsbeding; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige stemmen voor met 
uitzondering van G. Verdonck die tegen stemt. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Akkoord te gaan met de bepalingen van de akte van erfdienstbaarheid van doorgang op het perceel 
kadastraal gekend als Middelkerke 5

e
 afdeling, sectie B deel van 601y en met een totale oppervlakte 

van 2a 54,5ca volgens het opmetingsplan (lot 2). 

Artikel 2:  

De erfdienstbaarheid van toegang en doorgang voor voetgangers, fietsen en hulpdiensten wordt 
toegestaan zonder beding van vergoeding ten aanzien van: 

1) Vrij Katholiek onderwijs Middelkerke p.a. Kerkstraat 41 te Middelkerke  

2) Decanale werken p.a. Dekenijstraat 10 te 8400 Oostende; 

Artikel 3: 

De hypotheekbewaarder wordt ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen. 

Stemming: 23 stemmen voor, 1 stem tegen 

34. Ondergronds brengen van het elektriciteits- en openbaar verlichtingsnet in de Henri 

Jasparlaan 

a) goedkeuring beschrijving en raming  

b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunning  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat Infrax wenst over te gaan tot het ondergronds brengen van het bovengrondse 
elektriciteits- en openbaar verlichtingsnet in de Henri Jasparlaan; 

Gezien het schrijven dd. 10/07/2014 vanwege Infrax, Noordlaan 9 te 8820 Torhout houdende 
mededeling van de prijsofferte voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en openbaar 
verlichtingsnet langs de Henri Jasparlaan (fase 2); 
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Gelet op de ontwerpplannen voor het elektriciteitsnet en het openbaar verlichtingsnet; 

Gezien het ontwerp de plaatsing voorziet van 1 stalen lichtmast lichtpunthoogte 8m met armatuur type 
Neos 3 Zebra (150W), 1 stalen lichtmast met lichtpunthoogte 6m met armatuur type ARC 2685 (70W) 
en 11 stalen lichtmasten met lichtpunthoogte 10 met armatuur type ARC 2685 (150W); 

Overwegende dat volgende materialen worden gerecupereerd : stalen lichtmast met nummer 274423 
en een armatuur van het type ARC 80 (100W); 

Gelet op de gedetailleerde raming voor deze werken ten bedrage van : 

Elektriciteit: Openbare verlichting: 

€ 6.913,03 € 41.670,81 

 

Overwegende dat er voor het uitvoeren van bovengenoemde werken op het budget 2014 volgende 
kredieten ter beschikking zijn: 

Elektriciteit: Openbare verlichting 

06400/6640000 06700/2240007 

€ 61.477,54 € 122.960,40 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 12/08/2014 (pt. 33) 
houdende principiële goedkeuring voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en openbaar 
verlichtingsnet in de Henri Jasparlaan (fase 2) voor een totaal geraamd bedrag van 48.583,84 euro 
(btw incl.); 

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

Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 i.v.m. plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren ; 

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

Gezien volgens artikel 26§1.1°f) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder beroep op mededinging; 

Overwegende dat Infrax de intercommunale is waarbij het gemeentebestuur is aangesloten; 

Gezien Infrax is onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten en dus voor soortgelijke werken 
aanbestedingen houdt; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De beschrijving en de ramingen voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en openbaar 
verlichtingsnet in de Henri Jasparlaan (fase 2) goed te keuren voor een totaal bedrag van  48.583,84 
euro (btw incl.). 

Artikel 2:   

Omschrijving: Elektriciteit: Openbare verlichting 

-beleidsitem/ AR: 06400/6640000 06700/2240007 

-actie/ overig beleid: Overig beleid Overig beleid 
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-beschikbaar krediet: € 61.477,54 € 122.960,40 
 

-bedrag van de uitgave: € 6.913,03 € 41.670,81 

 

Artikel 3: 

De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure. 

Artikel 4: 

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen de procedure verder te zetten. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

35. Restauratie van het oud gemeentehuis te Middelkerke - fase 3 - buitengevels - aanpassing 

zoldervloer - restauratiepremiedossier 

a) goedkeuring beschrijving en raming 

b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

c) aanvraag restauratiepremie 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het decreet van 03/03/1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14/12/2001 houdende vaststelling van het 
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, toebehorend aan lokale 
besturen, andere dan gebouwen die bestemd zijn voor een erkende eredienst, seminaries en 
pastorieën, en met inbegrip van onderwijsgebouwen, waarbij de kosten worden verdeeld als volgt: 
1° het Vlaams gewest 60% 
2° de provincie 20% 
3° de gemeente 20%; 

Gelet op het ministerieel besluit van 10/06/2002 tot bescherming van het oud gemeentehuis te 
Middelkerke als monument, wegens zijn historische en socio-culturele waarde; 

Gelet op de besluiten van de Vlaamse regering van 20/09/2002 en 23/06/2006 tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 14/12/2001; 

Gelet op het laatste inspectieverslag dd. 29/01/2003 vanwege Monumentenwacht West-Vlaanderen 
vzw; 

Gezien een grondige restauratie van het gebouw zich opdringt; 

Overwegende dat de opdracht als ontwerper voor de volledige restauratie van het oud gemeentehuis 
te Middelkerke in het college van burgemeester en schepenen dd. 27/05/2008 werd toegewezen aan 
Architectenbureau Van Acker & Partners cvba, Olmenstraat 54 te 8020 Oostkamp; 

Gezien er inmiddels dringende instandhoudingswerken (met onderhoudspremie) werden uitgevoerd 
aan de dakruiter; 

Gelet op de diverse besprekingen en overlegvergadering dd. 03/07/2013 met de erfgoedconsulent 
voor de restauratie van het oud gemeentehuis (fase 3: buitengevels - aanpassing zoldervloer) te 
Middelkerke; 

Overwegende dat het voorontwerpdossier voor fase 3 werd besproken en goedgekeurd in het college 
van burgemeester en schepenen dd. 04/11/2013 met een voorlopige raming ten bedrage van 
554.988,13 euro (btw incl.) en werd overgemaakt aan Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen voor het 
bekomen van een gunstig preadvies; 

Gelet op het preadvies dd. 28/05/2014 vanwege Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen met vermelding 
van enkele aanpassingen; 
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Gezien deze aanpassingen via mailbericht dd. 08/08/2014 door Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen 
werden goedgekeurd en aldus een gunstig preadvies werd bekomen; 

Gelet op de indiening van het restauratiepremiedossier voor de restauratie van het oud gemeentehuis 
(fase 3: buitengevels - aanpassing zoldervloer) te Middelkerke door Architectenbureau Van Acker & 
Partners cvba voor een totaal geraamd bedrag van 583.587,03 euro (btw incl.) en opgesplitst in 
subsidieerbare (557.536,34 euro) en niet-subsidieerbare (26.050,70 euro) werken; 

Overwegende dat er een uitvoeringstermijn van 180 kalenderdagen wordt vooropgesteld; 

Gelet op het voorstel om deze werken te gunnen bij wijze van open aanbesteding; 

Gezien de toekenning van de restauratiepremie moet worden afgewacht om deze werken te voorzien 
op het investeringsbudget; 

Gelet op de principiële goedkeuring van het restauratiepremiedossier door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting bijeen op 16/09/2014; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Het restauratiepremiedossier voor de restauratie van het oud gemeentehuis (fase 3: buitengevels - 
aanpassing zoldervloer) te Middelkerke voor een totaal geraamd bedrag van 583.587,03 euro (btw 
incl.) en opgesplitst in subsidieerbare (557.536,34 euro) en niet-subsidieerbare (26.050,70 euro) 
werken wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing op het investeringsbudget vast te leggen na toekenning 
van de restauratiepremie. 

Artikel 3: 

De bovengenoemde werken te gunnen bij wijze van open aanbesteding. 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit samen met het restauratiepremiedossier in tweevoud ter goedkeuring en voor 
aanvraag van de restauratiepremie over te maken aan Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen. 

Artikel 5: 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

36. Restauratiewerken aan de O.L.V.-kerk te Leffinge - fase 6 - lot 3b - interieur - 

restauratiepremiedossier 

a) goedkeuring beschrijving en raming 

b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

c) aanvraag restauratiepremie 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het decreet van 03/03/1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14/12/2001 houdende vaststelling van het 
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, toebehorend aan lokale 
besturen, die bestemd zijn voor een erkende eredienst, seminaries en pastorieën, waarbij de kosten 
worden verdeeld als volgt: 
1° het Vlaams gewest 60% 
2° de provincie 20% 
3° de gemeente 10% 
4° de andere lokale besturen 10% (kerkfabriek); 

Gelet op het koninklijk besluit van 06/07/1976 tot bescherming van de O.L.V.-kerk te Leffinge; 
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Gelet op de besluiten van de Vlaamse regering van 20/09/2002 en 23/06/2006 tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 14/12/2001; 

Gezien de buitenrestauratie van deze kerk is voltooid; 

Gelet op het laatste inspectieverslag dd. 14/04/2011 vanwege Monumentenwacht West-Vlaanderen 
vzw; 

Overwegende dat de opdracht voor de studie, de opmaak van het ontwerp en de bijbehorende taken 
in het kader van de restauratie van de kerk te Leffinge na het plotse overlijden van de ontwerper ir. W. 
Snauwaert werd toegewezen aan Architectenbureau Van Acker & Partners cvba, Olmenstraat 54 te 
8020 Oostkamp; 

Gelet op de diverse besprekingen en overlegvergaderingen dd. 17/04/2013 en dd. 14/08/2013 met de 
erfgoedconsulent voor de restauratiewerken aan de O.L.V.-kerk (fase 6: lot 3b: interieur) te Leffinge; 

Overwegende dat het voorontwerpdossier voor fase 6: lot 3b werd besproken en goedgekeurd in het 
college van burgemeester en schepenen dd. 16/12/2013 met een voorlopige raming ten bedrage van 
1.224.933,37 euro (btw incl.) en werd overgemaakt aan Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen voor het 
bekomen van een gunstig preadvies; 

Gelet op het preadvies dd. 15/04/2014 vanwege Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen met vermelding 
van een lijst met aanpassingen; 

Gelet op de nieuwe overlegvergadering dd. 27/06/2014 met de erfgoedconsulent; 

Gelet op het gunstig preadvies dd. 22/07/2014 vanwege Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen; 

Gelet op de indiening van het restauratiepremiedossier voor de restauratiewerken aan de O.L.V.-kerk 
(fase 6: lot 3b: interieur) te Leffinge door Architectenbureau Van Acker & Partners cvba voor een totaal 
geraamd bedrag van 1.224.829,19 euro (btw incl.) en opgesplitst in subsidieerbare (1.209.613,44 
euro) en niet-subsidieerbare (15.215,75 euro) werken; 

Overwegende dat er een uitvoeringstermijn van 180 kalenderdagen wordt vooropgesteld; 

Gelet op het voorstel om deze werken te gunnen bij wijze van open aanbesteding; 

Gezien de toekenning van de restauratiepremie moet worden afgewacht om deze werken te voorzien 
op het investeringsbudget; 

Gelet op de principiële goedkeuring van het restauratiepremiedossier door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting bijeen op 16/09/2014; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle raadsleden stemmen voor met 
uitzondering van J.M. Dedecker, B. Ryckewaert, D. Van Den Broucke en M. D'Hondt die tegen stemt 
en T. Dedecker, L. Landuyt, C. Niville, D. Demarcke en D. De Poortere die zich onthouden. 

Beslist: 

Artikel 1: 

Het restauratiepremiedossier voor de restauratiewerken aan de O.L.V.-kerk (fase 6: lot 3b: interieur) te 
Leffinge voor een totaal geraamd bedrag van 1.224.829,19 euro (btw incl.) en opgesplitst in 
subsidieerbare (1.209.613,44 euro) en niet-subsidieerbare (15.215,75 euro) werken wordt 
goedgekeurd. 

Artikel 2: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing op het investeringsbudget vast te leggen na toekenning 
van de restauratiepremie. 

Artikel 3: 

De bovengenoemde werken te gunnen bij wijze van open aanbesteding. 

Artikel 4: 
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Afschrift van dit besluit samen met het restauratiepremiedossier in tweevoud ter goedkeuring en voor 
aanvraag van de restauratiepremie over te maken aan Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen. 

Artikel 5: 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 

Stemming: 15 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 5 onthoudingen 

37. Restauratiewerken aan de O.L.V.-kerk te Leffinge - fase 6 - lot 3a - orgel - 

restauratiepremiedossier 

a) goedkeuring beschrijving en raming 

b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

c) aanvraag restauratiepremie 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het decreet van 03/03/1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14/12/2001 houdende vaststelling van het 
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, toebehorend aan lokale 
besturen, die bestemd zijn voor een erkende eredienst, seminaries en pastorieën, waarbij de kosten 
worden verdeeld als volgt: 
1° het Vlaams gewest 60% 
2° de provincie 20% 
3° de gemeente 10% 
4° de andere lokale besturen 10% (kerkfabriek); 

Gelet op het koninklijk besluit van 06/07/1976 tot bescherming van de O.L.V.-kerk te Leffinge; 

Gelet op de besluiten van de Vlaamse regering van 20/09/2002 en 23/06/2006 tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 14/12/2001; 

Gezien de buitenrestauratie van deze kerk is voltooid; 

Gelet op het laatste inspectieverslag dd. 14/04/2011 vanwege Monumentenwacht West-Vlaanderen 
vzw; 

Overwegende dat de opdracht voor de studie, de opmaak van het ontwerp en de bijbehorende taken 
in het kader van de restauratie van de kerk te Leffinge na het plotse overlijden van de ontwerper ir. W. 
Snauwaert werd toegewezen aan Architectenbureau Van Acker & Partners cvba, Olmenstraat 54 te 
8020 Oostkamp; 

Gelet op de diverse besprekingen en overlegvergadering dd. 12/01/2012 met de erfgoedconsulent 
voor de restauratiewerken aan de O.L.V.-kerk (fase 6: lot 3a: orgel) te Leffinge; 

Overwegende dat het ontwerpdossier voor fase 6: lot 3a werd besproken en goedgekeurd in het 
college van burgemeester en schepenen dd. 03/06/2013 met een voorlopige raming ten bedrage van 
356.174,63 euro (btw incl.) en werd overgemaakt aan Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen voor het 
bekomen van een gunstig preadvies; 

Gelet op het gunstig preadvies dd. 28/04/2014 vanwege Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen met 
vermelding van enkele aanpassingen; 

Gelet op de indiening van het restauratiepremiedossier voor de restauratiewerken aan de O.L.V.-kerk 
(fase 6: lot 3a: orgel) te Leffinge door Architectenbureau Van Acker & Partners cvba voor een totaal 
geraamd bedrag van 356.174,63 euro (btw incl.) en opgesplitst in subsidieerbare (338.894,09 euro) en 
niet-subsidieerbare (17.280,54 euro) werken; 

Overwegende dat er een uitvoeringstermijn van 600 werkdagen wordt vooropgesteld; 

Gelet op het voorstel om deze werken te gunnen bij wijze van beperkte aanbesteding; 

Gezien de toekenning van de restauratiepremie moet worden afgewacht om deze werken te voorzien 
op het investeringsbudget; 
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Gelet op de principiële goedkeuring van het restauratiepremiedossier door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting bijeen op 16/09/2014; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van J.M. Dedecker, B. Ryckewaert, D. Van Den Broucke en M. D'Hondt die tegen 
stemmen en T. Dedecker, L. Landuyt, C. Niville, D. Demarcke, D. De Poortere die zich onthouden. 

Beslist: 

Artikel 1: 

Het restauratiepremiedossier voor de restauratiewerken aan de O.L.V.-kerk (fase 6: lot 3a: orgel) te 
Leffinge voor een totaal geraamd bedrag van 356.174,63 euro (btw incl.) en opgesplitst in 
subsidieerbare (338.894,09 euro) en niet-subsidieerbare (17.280,54 euro) werken wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing op het investeringsbudget vast te leggen na toekenning 
van de restauratiepremie. 

Artikel 3: 

De bovengenoemde werken te gunnen bij wijze van beperkte aanbesteding. 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit samen met het restauratiepremiedossier in tweevoud ter goedkeuring en voor 
aanvraag van de restauratiepremie over te maken aan Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen. 

Artikel 5: 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 

Stemming: 15 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 5 onthoudingen 

 

 

Vragen raadsleden 

 

In toepassing van artikel 13 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad heeft raadslid 
J.M. Dedecker volgende vraag gesteld: 

“Op de gemeenteraad van 16/06/2014 antwoordde de voorzitter op een vraag omtrent het casino “Dat 
hij dat zal moeten opzoeken”  en “De voorzitter herhaalt dat hij een ander zou moeten opzoeken en 
dat hij vandaag geen uitspraken kan doen over deze aangelegenheid.” Tot op heden ontving ik nog 
geen antwoord.” 

De voorzitter antwoordt als volgt: 

“Het betreft het geding tussen de Gemeente Middelkerke en Middelkerke Casino aangaande de inning 
van de variabele concessievergoeding. 

De rechtbank van eerste aanleg velde per 10 januari 2012 een vonnis waarbij de vordering van 
eisende partij (Gemeente Middelkerke) en de tegenvordering van verweerster (Middelkerke Casino) 
werd afgewezen op basis van o.a. volgende argumentatie: 

 Er wordt in het contract gebruik gemaakt van de bewoording gentlemen’s agreement, zijnde een 
afspraak die niet bindend is; 

 Daarenboven wordt er in het contract een aparte bepaling opgenomen aangaande de gentlemen’s 
agreement, wat erop wijst dat men aangaande de variabele concessievergoedingen een afzonderlijk 
statuut wilde toekennen; 

Er werd tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend, waarbij de synthesebesluiten werden neergelegd 
bij het Hof van Beroep op 25 maart ll..” 
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Raadslid J.M. Dedecker stelt dat hij geen antwoord gekregen heeft op zijn vraag. Hij stelt dat de 
taksen niet werden geïnd tussen 2006 en 2010. Er werd ook niet gereageerd door het bestuur tot het 
moment dat raadslid Tom Dedecker gereageerd heeft tijdens een raadszitting. Hij wil weten wie daar 
politiek verantwoordelijk voor is. 

Volgens de voorzitter is er op een correcte manier gehandeld door onder andere binnen de wettelijke 
termijn in rechte te treden. Hij vindt het niet opportuun om verder verklaringen af te leggen en 
standpunten in te nemen die desgevallend tegen de gemeente kunnen gebruikt worden in het kader 
van de lopende procedure bij het hof van beroep. 

Op de opmerking van raadslid G. Verdonck dat hij en zijn fractiegenoot tijdens de vorige legislatuur 
tijdens het college verschillende keren hebben aangedrongen op inning, antwoordt de voorzitter dat hij 
graag stukken ter zake zou zien. Daarop stelt raadslid G. Verdonck dat de secretaris dit bevestigd 
heeft tijdens een vorige zitting van de gemeenteraad. Hij voegt eraan toe dat de voorzitter destijds in 
zijn hoedanigheid van burgemeester afzonderlijke gesprekken heeft gehad met de directeur van het 
casino en dit los van de onderhandelingen via de gemeentelijke onderhandelingscommissie. De 
voorzitter stelt dat hij graag de verslagen daarvan zou zien. 

 

In toepassing van artikel 13 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad heeft raadslid 
Jean-Marie Dedecker volgende vraag gesteld: 

“Status ivm nieuwbouw casino.” 

De voorzitter antwoordt als volgt: 

“Haalbaarheidsstudie van de nieuwbouw Casino werd per 24 februari ll. gefinaliseerd door het 
architectenbureau PT Architecten. 

Per 26 augustus ll. werd door het college van burgemeester en schepenen het bestek en het bepalen 
van de mededingers voor juridische dienstverlening ‘project Casino Middelkerke’ goedgekeurd. 

Per 2 oktober ll. werd door het college van burgemeester en schepenen de gunning voor juridische 
dienstverlening ‘project Casino Middelkerke’ goedgekeurd en werd het kantoor Eubelius Advocaten 
(Louizalaan 99 te 1050 Brussel) aangesteld. 

Per 25 september ll. vond een vergadering plaats waarbij de haalbaarheidsstudie werd toegelicht aan 
diverse partijen (Dienst der Kust; Ruimte Vlaanderen (RO – mobiliteit); Westtoer). 

Binnenkort is een nieuwe vergadering met Dienst der Kust (aangaande concessieovereenkomst 
tussen Dienst der Kust en Gemeente Middelkerke – bespreking statuut van de grond) evenals de kick-
off meeting gepland met het advocatenkantoor Eubelius.” 

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker of bij een nieuwbouw ook de uitstulping verdwijnt, antwoordt 
de burgemeester dat de Dienst der Kust liefst geen uitstulpingen heeft. 

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker naar het voorzien van een hotelfunctie, antwoordt de 
burgemeester dat eerst een PPS-project moet uitgeschreven worden om de markt te verkennen. 

Raadslid T. Dedecker verklaart de bouw van een nieuw casino genegen te zijn. Hij wijst op een 
mogelijks probleem dat de kansspelcommissie de vergunning om een casino uit te baten zou kunnen 
wijzigen of intrekken omdat er teveel casino’s zijn langs de kust. De burgemeester antwoordt dat de 
vergunning aan de gemeente is gelinkt en dat zij geen weet heeft van gebeurlijke wijzigingen. 

Raadslid Geert Verdonck stelt dat er contacten geweest zijn met de socialistische vakbond om uitleg 
te krijgen van de gemeente. Hij vraagt om te antwoorden op de vragen van de vakbond. De 
burgemeester zegt te beseffen welke impact het dossier heeft op de werkgelegenheid. Vandaar de 
optie om de concessie voor de speelzaal zo snel mogelijk uit te schrijven. De vragen van de vakbond 
worden onderzocht. 

Op de vraag van raadslid Bianca Ryckewaert of er iets aan is van het gerucht dat dancing the Sun 
(tijdelijk) gehuisvest zou worden in de Calidris, antwoordt schepen Liliane Pylyser-Dewulf dat daar 
niets van aan is. 
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In toepassing van artikel 13 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad heeft raadslid 
Jean-Marie Dedecker volgende vraag gesteld: 

“De gouden bomen in Schore en Slype en de sanitaire cabine te Schore.  

Evaluatie kostprijs van de aankoop en de huidige toestand bomen te Schore en Slype. 

Evaluatie kost vs. nut sanitaire cabine Schore.” 

De burgemeester antwoordt dat vastgesteld werd dat de boom in Schore na twee jaar dood is. Het 
leveren en plaatsen in het plantgat kostte € 3.500. De stam werd geplant in een open put. De stam 
moest gedeeltelijk bloot blijven, maar werd bedolven met aarde. De werken zijn nog niet definitief 
opgeleverd. De verantwoordelijkheid in verband met de boom wordt verder opgevolgd. 

In verband met het openbaar toilet te Schore merkt raadslid D. Demarcke op dat het toilet blijkbaar 
meer dan € 80.000 heeft gekost en jaarlijks zo’n € 2.500 onderhoudskosten vraagt. Sedert de 
plaatsing (met openstelling voor publiek in september 2013) werd er € 40,50 opgehaald, wat 
overeenkomt met 81 betalende gebruikers. 

De burgemeester verwijst naar een verslag van een bijeenkomst van 12/04/2012 van dorp in zicht 
Schore. Het raadslid was daar aanwezig. Tijdens die vergadering werd het plaatsen van een dergelijk 
toilet bepleit. Het raadslid merkt op dat hij de vraag stelt in zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid en 
vraagt dat dergelijke zaken in de toekomst niet meer zouden gebeuren. 

Raadslid L. Maesen herinnert er aan dat het toilet er gekomen is op vraag van dorp in zicht. Het was 
aanvankelijk de bedoeling om een toilet in het schoolgebouw publiek toegankelijk te maken via een 
muntstukkensysteem. Het raadslid stelt dat het niet realistisch is om winst te willen maken met een 
openbaar toilet. Hij vindt dat het bestaan van het toilet beter zou moeten aangeduid en 
bekendgemaakt worden. 

 

Raadslid D. Demarcke vraagt naar de gemeentelijke maatregelen in het kader van het 
afschakelingsplan. De burgemeester licht de reeds gekende maatregelen toe (zeven dagen vooraf 
verwittigen dat afschakeling kan, vier dagen voor afschakeling via folder publiek verwittigen dat de 
afschakeling kan, één dag vooraf pas duidelijkheid indien er al of niet afgeschakeld wordt). Volgens de 
burgemeester is het in het kader van een gebeurlijke afschakeling pas nuttig om zeven dagen vooraf 
elektriciteit te sparen. Het aan- en afleggen van de straatverlichting kost per keer 2 x € 20.000. Infrax 
heeft voorstellen geformuleerd die binnenkort door het college besproken worden. 

 

Op de vraag van raadslid D. Van Den Broucke naar de situatie van de gemeentelijke bus, antwoordt 
schepen Bart Vandekerckhove dat het beheer van de bus en de chauffeurs overgeheveld werd naar 
de technische afdeling. Het college wacht op een verslag om te beslissen over de toekomst van de 
gemeentelijke bus. 

 

Raadslid D. Van Den Broucke zal stukken bezorgen aan de gemeente waaruit zou moeten blijken dat 
het gemeentebestuur blijkbaar mobilhomes verhuurt in de Westendelaan. 

 

Op de vraag van raadslid G. Verdonck om de problematiek van de (“verdwijnende”) paaltjes in de 
Duinenweg (zowel hoek Sluisvaartstraat als t.h.v. schapenweide) aan te pakken en om de lichtpunten 
in de Duinenweg ter hoogte van de schapenweide te laten herstellen, antwoordt schepen L. Pylyser-
Dewulf dat zij dit zal opvolgen. 
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Op de vraag van het raadslid G. Verdonck wat er gebeurt met het huurcontract van het 
toerismekantoor te Westende, antwoordt de secretaris dat het contract is opgezegd en dat de 
verhuurder akkoord moet gaan met een eventuele nieuwe huurder tijdens de opzegperiode. 

 

Raadslid G. Verdonck herinnert aan een besluit van vzw toerisme om geen toelage toe te kennen aan 
het galabal “Bal-Thazar”. In de krant leest het raadslid een verklaring van de burgemeester dat zij 
dergelijke initiatieven steunt. Het raadslid wil weten welke vorm deze steun aanneemt. Er wordt ook 
gewag gemaakt van vzw toerisme als sponsor. In relatie met de gevraagde toegangsgelden vindt het 
raadslid het toekennen van een subsidie niet opportuun. De burgemeester zegt dat zij het initiatief 
privé en persoonlijk heeft gesteund. Volgens de voorzitter is er geen sponsoring of betoelaging via 
gemeente of vzw toerisme. 

 

Raadslid G. Verdonck vindt het merkwaardig dat alle verenigingen weg moesten uit de Calidris, terwijl 
de Chiro het gebruik krijgt van het vroegere conciërgegebouw. Volgens schepen Bart 
Vandekerckhove is er overleg geweest met de andere verenigingen. De Chiro heeft het lokaal in 
gebruik gekregen omdat dit lokaal ter beschikking was en zij een nieuwe locatie nodig hadden. 

 

Raadslid J.M. Dedecker betreurt dat er voor de wielerwedstrijd Euro-Metropool, ingericht door Franco-
Belge, hoofdzakelijk Franstalige borden gebruikt werden en dat er nauwelijks aanduidingen in het 
Nederlands waren. Schepen J. Devey antwoordt dat er binnenkort een evaluatie van de wedstrijd zal 
gebeuren samen met de inrichter. Het gebruik van het Nederlands zal tijdens die evaluatie aan bod 
komen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u.30. 

de secretaris de voorzitter 

Pierre Ryckewaert Michel Landuyt 

 

 

 


