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Zitting gemeenteraad 11/12/2014 

Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; 
 
J. Rommel-Opstaele, burgemeester; 
 
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen; 
 
G. Soete, G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, 
J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, B. Ryckewaert, L. 
Feys-Peelman, L. Cobbaert, raadsleden; 
 
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter; 
 
J. Duchi, korpschef; 
 
P. Ryckewaert, secretaris; 

Verontschuldigd:  J. Devey, schepen verontschuldigd voor 16, 17; 
 
L. Landuyt, T. Dedecker, raadsleden; 
 
K. Claeys-Goemaere, raadslid verontschuldigd voor 31; 
 
N. Lejaeghere, M. D'Hondt, raadsleden; 

 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 
P. Van Looy, sectorfunctionaris 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 volledige zitting bij als deskundige.  

 
In de map ‘mededelingen’ zaten ter kennisgeving aan de raadsleden volgende documenten: 

- Brief gouverneur West-Vlaanderen dd. 24/10/2014 ivm goedkeuring jaarrekening 2013; 

- Brief gouverneur West-Vlaanderen dd. 06/11/2014 ivm goedkeuring houdende de vaststelling 

van de dotatie voor het dienstjaar 2015 aan de hulpverleningszone 1; 

 
Raadslid J.M. Dedecker vraagt welke fracties eraan de raadstafel zitten waarop de voorzitter 
antwoordt dat het dezelfde facties zijn op basis van de verkiezing en de installatievergadering. 
Raadslid J.M. Dedecker stelt dat hij gecontacteerd werd door de NVA met de melding dat raadslid D. 
Van Den Broucke geen deel meer zou uitmaken van de NVA-fractie en dat raadslid M. D’Hondt heeft 
laten weten dat zij als onafhankelijke zetelt. Hij verklaart te vrezen voor de wettelijkheid van de 
vergadering. De toekenning van toelagen, enz meer. De voorzitter verwijst naar het gemeentedecreet 
en de definitie van een politieke fractie. Hij heeft geen weet van eventuele problemen i.v.m. 
onwettelijkheden en dergelijke. De secretaris meldt dat raadslid M. D’Hondt een kennisgeving met 
haar ontslag uit de NVA-fractie heeft ingetrokken. Volgens raadslid Danny Van Den Broucke is de 
NVA-fractie nog steeds aanwezig. 
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Openbare vergadering 

1. Verslag dd. 14/10/2014 - goedkeuring 

Raadslide D. Demarcke merkt op dat bij de verslaggeving van agendapunt 10 de reden van zijn vraag 
tot verhoging van het aantal zwembeurten niet vermeld wordt. Hij vraagt op te nemen dat deze vraag 
om meer zwembeurten mogelijk te maken, gesteld werd om alle kinderen de mogelijkheid te geven te 
leren zwemmen tijdens het basisonderwijs en dat zonder onderbreking. 

Raadslid G. Verdonck verwijst naar zijn tussenkomst tijdens de vorige vergadering i.v.m. de verlichting 
en de paaltjes in de Duinenweg (ter hoogte van Sluisvaartstraat en Schapenweide) en vraagt naar de 
stand van zaken. 

Schepen L. Pylyser-Dewulf zal een kopie van de mail aan Infrax bezorgen aan het raadslid. Er wordt 
gezocht naar een type paaltjes dat beantwoordt aan de eisen. 

Raadslid G. Verdonck dringt aan op een snelle oplossing. 

Raadslid L. Maesen merkt op dat hetzelfde systeem van paaltjes wel werkt op andere locaties. Hij 
vraagt om meer te controleren en om de overtreders aan te pakken, desgevallend via politionele weg. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. Lokale politie - aankoop kogelwerende vesten via raamcontract - goedkeuring beschrijving 

en raming alsook vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

Raadslid J.M. Dedecker stelt tevreden vast te stellen dat enkel de prijs de toewijzing bepaalt. In 
vergelijking met andere aanbestedingen gaat dit tegen de gewoonte in aldus het raadslid.  

 

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 pas afgestudeerde  inspecteurs van politie een individuele kogelwerende vest 
verkrijgen via de federale politie bij het beëindigen van hun opleiding; 

Gezien de overige, oudere interventieleden die reeds langere tijd operationeel zijn in de politiezone 
Middelkerke, nog niet beschikken over dergelijke vest; 

Gelet op de beslissing op de vergadering van BOC POL76 van 30 juni 2014 (punt 2.2.4.); 

Overwegende dat wordt voorgesteld om een 14-tal zichtbaar gedragen kogelwerende vesten aan te 
kopen reeds een deel van de interventieleden te voorzien van dergelijke vest; 

Overwegende dat deze 14 kogelwerende vesten kunnen worden aangekocht op basis van het 
lopende meerjarige raamcontract van de federale overheid, toegankelijk voor de geïntegreerde politie 
met referentienummer DGS/DSA 2010 R3 360, toegewezen aan de firma Ambassador Arms bvba, 
Regentiestraat 73 te 9100 Sint Niklaas voor een geraamd bedrag van € 9.000 (BTW incl.); 

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

Overwegende dat dit voorstel principieel werd goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen op 25/11/2014; 

Beslist:  

Artikel 1: 

De beschrijving en raming voor een bedrag van € 9.000 (BTW incl.) goed te keuren voor de aankoop 
van 14 kogelwerende vesten ten behoeve van de lokale politie. 

Artikel 2: 
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Deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
via het raamcontract DGS/DSA 2010 R3 360 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. Lokale politie - aankoop en installatie 2 camerasystemen met nummerplaatherkenning - 

goedkeuring beschrijving en raming alsook vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

Op vraag van raadslid G. Verdonck of de camera’s enkel ingezet kunnen worden voor 
nummerplaatherkenning antwoordt de korpschef J. Duchi bevestigend. 

Op de vraag van raadslid G. Verdonck naar de waarborgen bij het bewaren en het consulteren van de 
gegevens antwoordt de korpschef J. Duchi dat de gegevens gebruikt zullen worden voor recherche 
doeleinden. Gebruik sluit misbruik niet uit, maar de bevragingen worden gelogd en er bestaan diverse 
controleorganismen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Overwegende dat de omliggende politiezones, alsook de wegpolitie van West-Vlaanderen, beschikken 
over zogenaamde ANPR camera’s (Automatic NumberPlate Recognition system) gemonteerd op 
politievoertuigen; 

Gezien het gebruik van zulk camerasysteem d.m.v. automatische analyse tijdens het rijden, de 
identificatie van verdachte voertuigen via hun nummerplaat (gestolen, geen keuring of verzekering, 
ingetrokken rijbewijzen,…) snel, eenvoudig en efficiënt maakt; 

Overwegende dat een samenwerking met de omliggende zones door het “sharen” van databases met 
verdachte of geseinde nummerplaten, de verkeersveiligheid en de veiligheid in het algemeen, sterk 
bevordert; 

Gezien om die reden voorgesteld wordt om 2 dergelijke ANPR camerasystemen op 2 politiecombi’s te 
plaatsen waarvan de kostprijs geraamd wordt op € 45.000 (BTW incl.); 

Gezien er voor deze opdracht voldoende budget voorzien is op het budget 2014 onder artikelnummer 
330/742-53; 

Gelet op de technische beschrijving; 

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

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

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

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

Gezien volgens artikel 26§1.1°a) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
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Gezien het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25/11/2014 principieel akkoord ging 
met deze opdracht; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de aankoop en installatie van 2 ANPR camerasystemen op 2 politiecombi’s ten 
behoeve van de lokale politie Middelkerke voor een geraamd bedrag van € 45.000 (incl. BTW) 

Artikel 2: 

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

Artikel 3: 

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

Begrotingsartikel 330/742-53 

Geraamd bedrag van de uitgave € 45.000 (BTW incl.) 

Beschikbaar krediet € 89.660 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Lokale politie - herinrichting politiecommissariaat - goedkeuring beschrijving en raming 

alsook vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Overwegende dat het politiecommissariaat in 2001 in gebruik genomen werd; 

Gezien het meubilair, de elektriciteit, de aanwezige multimedia en ICT-voorzieningen van het onthaal, 
na meer dan 13 jaar intensief gebruik, dringend toe zijn aan vernieuwing, renovatie en/of 
aanpassingen; 

Overwegende dat de infrastructuur aangepast dient te worden voor een veilig, discreet en 
klantvriendelijk onthaal voor zowel valide als mindervalide personen; 

Gezien het integreren van de bureau van de wachtofficier bij de onthaalmedewerker, de veiligheid en 
de efficiëntie van de onthaalwerking sterk bevordert; 

Overwegende dat deze herinrichting van het onthaal geraamd wordt op € 35.000 (BTW incl.) en geput 
kan worden uit het budget 2014 van de bijzondere uitgaven onder artikelnummer 330/724-60; 

Gelet op de technische beschrijving; 

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

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

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

Gezien alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste 
dag voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes. 
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Gezien volgens artikel 26§1.1°a) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Gezien het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25/11/2014 principieel akkoord ging 
met deze opdracht; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de herinrichting van het politiecommissariaat van de politiezone Middelkerke 
voor een geraamd bedrag van € 35.000 (incl. BTW). 

Artikel 2: 

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

Artikel 3: 

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

Begrotingsartikel 330/724-60 

Geraamd bedrag van de uitgave € 35.000 (BTW incl.) 

Beschikbaar krediet € 49.595,28 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. Politiezone Middelkerke - budget 2015 - vaststelling 

Op vraag van raadslid D. Demarcke of het voorzien van € 12.500 voor een éénpersoons 
vervoermiddel voor patrouilles op de zeedijk een zgn. segwaysysteem betreft en wat precies de 
bedoeling is, antwoordt de burgemeester dat het inderdaad om een dergelijk systeem gaat. Het werd 
op haar vraag voorzien omdat zij het beter vindt dan het gebruik van mountainbikes. Het is directer en 
leidt tot meer contact met de burger. 

Volgens raadslid J. M. Dedecker is een segway minstens zo snel als een fietser. Volgens het raadslid 
is het speelgoed. 

Volgens raadslid D. De Poortere gaat het om een geschenk voor de korpschef, maar zal er daardoor 
niet meer politie op straat zijn. 

Raadslid D. Van Den Broucke herinnert aan zijn tussenkomsten in het verleden i.v.m. de nakende 
tekorten in het politiebudget. Hij stelt vast dat er met zijn opmerkingen rekening werd gehouden. 

Raadslid G. Verdonck merkt op dat het gemeentelijk aandeel in het politiebudget stijgt en vraagt of het 
effect op het meerjarenplan becijferd werd. De burgemeester stelt dat 88% van de uitgaven te maken 
heeft met lonen en pensioenen, dat het vroegere overschot stilaan opgeraakt, dat bepaalde 
personeelsleden niet vervangen worden, dat Middelkerke nog een relatief goedkope zone is ( en een 
fusie bijgevolg financieel niet aantrekkelijk is) en dat de federale toelage stabiel blijft. 

De korpschef stelt dat de reserves niet zullen aangroeien, dat de federale dotatie enkel geïndexeerd 
wordt, dat de historische overschotten opgebruikt zijn, dat de personeelsproblematiek federaal werd 
aangepakt door het opleiden van personeel in functie van de korpsbehoeften, dat er intern al jaren 
met een meerjarenplan gewerkt wordt. De gegevens van de meerjarenplanning zijn verwerkt in het 
gemeentelijk meerjarenplan. 

Raadslid J.M. Dedecker herinnert aan zijn tussenkomst tijdens een vorige zitting i.v.m. een 
gasverrekening van om en nabij de € 90.000. 



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 11/12/2014 - p. 6/44 

 

Korpschef J. Duchi antwoordt dat het een correctie betreft van historische gegevens. Het betreft een 
overeenkomst met de gasmaatschappij om tot een redelijke oplossing te komen voor een 
problematiek die betrekking heeft op ongeveer een decennium. 

 

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; 

Gelet op het door het Schepencollege ingediend ontwerp van het budget dienstjaar 2015 van de 
politiezone Middelkerke, samen met de bijlagen;  

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

B E S L I S T :  

Enig artikel 
Het budget voor het dienstjaar 2015 voor de politiezone Middelkerke wordt als volgt vastgesteld: 

Gewone Dienst Ontvangsten  Uitgaven 

Totalen eigen dienstjaar 6.153.036,00 Totalen eigen dienstjaar 6.293.583,00 

Positief resultaat eigen 

dienstjaar 

 Negatief resultaat eigen 

dienstjaar 

- 140.547,00 

Totaal vorige dienstjaren 0,00 Totaal vorige dienstjaren - 309.628,00 

Totaal eigen + vorig dienstjaar 6.153.036,00 Totaal eigen + vorig dienstjaar 6.603.211,00 

Positief resultaat voor 

overboekingen 

 Negatief resultaat voor 

overboekingen 

- 450.175,00 

Totaal van de overboekingen 0,00 Totaal van de overboekingen 0,00 

Positief saldo overboekingen  Negatief saldo overboekingen  

Totaal voor het dienstjaar 6.153.036,00 Totaal voor het dienstjaar 6.603.211,00 

Geraamd positief resultaat 

dienstjaar 

 Geraamd negatief resultaat 

dienstjaar 

- 450.175,00 

Goedgekeurd rekeningresultaat 

2013 – begrotingsresultaat 2014 

426.016,00   

Geraamd algemeen begrotings- 

resultaat 2015 

- 24.159,00   

 

De ontvangsten (eigen dienstjaar) zijn verdeeld als volgt:  

1. Overdrachten  

- Federale toelage: 1.238.529,00 

- Bijkomende federale basistoelage 2015:  459.034,00 

- Federale sociale toelage I: 325.512,00 

- Federale sociale toelage II: 128.311,00 
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- Federale toelage 2015 uitrusting handhaving openbare orde:  814,00 

- Federale toelage overeenkomst verkeersveiligheid:  419.047,00 

- Gemeentelijke toelage (gewone dienst): 3.413.725,00 

- Bijdragen van de hogere overheden in de weddelasten:  155.564,00 

 Subtotaal overdrachten:  6.140.536,00 

 2. Schuld  

-Creditintresten:  2.500,00 

3. Prestaties  

-Andere ontvangsten en terugvorderingen:  10.000,00 

   

Totaal:  6.153.036,00 

 

De uitgaven (eigen dienstjaar) zijn verdeeld als volgt   

-Personeelskosten  5.574.894,00 

-Werkingskosten  688.384,00 

-Overdrachten  3.305,00 

-Schulduitgaven  27.000,00 

Totaal: 6.293.583,00 

 

 

Buitengewone Dienst Ontvangsten  Uitgaven 

Totalen eigen dienstjaar 0,00 Totalen eigen dienstjaar 150.000,00 

Positief resultaat eigen 

dienstjaar 

 Negatief resultaat eigen 

dienstjaar 

- 150.000,00 

Totaal vorige dienstjaren 0,00 Totaal vorige dienstjaren 0,00 

Totaal eigen + vorig dienstjaar 0,00 Totaal eigen + vorig 

dienstjaar 

150.000,00 

Positief resultaat voor 

overboekingen 

 Negatief resultaat voor 

overboekingen 

- 150.000,00 

Totaal van de overboekingen 0,00 Totaal van de overboekingen 0,00 

Positief saldo overboekingen  Negatief saldo 

overboekingen 

 

Totaal voor het dienstjaar 0,00 Totaal voor het dienstjaar 150.000,00 

Geraamd positief resultaat 

dienstjaar 

 Geraamd negatief resultaat 

dienstjaar 

- 150.000,00 
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Goedgekeurd rekeningresultaat 

2013 – begrotingsresultaat 2014 

175.057,00   

Geraamd algemeen begrotings- 

resultaat 2015 

+ 25.057,00   

 

De ontvangsten zijn verdeeld als volgt   

- Overboeking van gewone naar buitengewone 

dienst  

0,00 

Totaal ontvangsten: 0,00 

De uitgaven zijn verdeeld als volgt   

- Investeringen  150.000,00 

Totaal uitgaven : 150.000,00 

  

Stemming: 20 stemmen voor, 1 onthouding 

6. Vacantverklaring van een betrekking van onderluitenant bij de gemeentelijke vrijwillige 

brandweer via aanwerving - goedkeuring 

Raadslid J.M. Dedecker vraagt of het klopt dat de beroepsbrandweerlieden van Oostende 38 % meer 
zullen verdienen en dat Oostende onlangs bijkomend personeel heeft aangesteld. De burgemeester 
antwoordt dat de loonsverhoging een gevolg is van de federale wetgeving en dat Oostende wellicht 
geen bijkomend personeel heeft aangeworven. Over de verloning van de vrijwilligers moeten nog 
beslissingen volgen. Het in dienst zijnde personeel kan opteren voor het behoud van het bestaande 
systeem. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria 
alsmede van de benoembaarheidsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdienst, 
laatst gewijzigd bij het KB van 08 april 2003; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 28/05/2014 (2) betreffende de samenstelling 
selectiecommissie, vaststelling selectieprocedure en aanleg aanwervingsreserve voor de aanwerving 
van een onderluitenant; 

Gezien het proces-verbaal van de aanwervingsproeven voor onderluitenant dd. 04/10/2014 waarvan 
kennisgenomen door het college van burgemeester en schepenen dd. 21/10/2014 (2); 

Gezien de huidige formatie en de huidige bezetting van de vrijwillige brandweer; 

Gezien de leeftijdsstructuur van het huidige officierenkorps; 

Gezien de situatie van de korpschef wat betreft de relatie tussen zijn privéstatuut en zijn statuut als 
korpschef bij de vrijwillige brandweer geplaatst tegen de achtergrond van een veelheid aan zeer 
uiteenlopende taken; 

Overwegende dat het nodige dient gedaan om de operationaliteit van het korps te handhaven; 

Gezien de proefperiode en de opleidingsperiode bij de aanwerving van een bijkomende onderluitenant 
en bijgevolg de duur van het tijdsvak tussen de indiensttreding en de volwaardige operationaliteit;  

Gezien het bijgevolg opportuun geacht wordt om een betrekking van onderluitenant vacant te 
verklaren en te laten begeven via aanwerving door te putten uit de bestaande wervingsreserve; 
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Gezien de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 04/11/2014 (X) betreffende de 
aanwerving onderluitenant vrijwillige brandweer; 

Beslist:  

Enig artikel:  

Er wordt één betrekking van onderluitenant bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer vacant verklaard 
via aanwerving.  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. Subsidiereglement - gezinsbonden Middelkerke - hervaststelling 

Op de opmerking van raadslid G. Verdonck dat de motivering ontbreekt bij de voorgestelde 
wijzigingen en dat er geen stukken in het dossier zitten die de voorstellen motiveren, antwoordt 
schepen B. Vandekerckhove dat de wijzigingen gevraagd werden door de diensten en dat de 
gezinsbonden betrokken werden bij het ontwerp van het reglement. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 11/09/2013 houdende de goedkeuring van het 
subsidiereglement gezinsbonden Middelkerke; 

Gezien diverse wijzigingen aan het reglement nodig zijn, inzonderheid: 

  In aanmerking nemen babysitdienst voor toekennen verhoogde basissubsidie; 

 Herwerken van het puntenstelsel voor de toekenning van de werkingssubsidie; 

Overwegende dat het om wetgevingstechnische redenen aangewezen is om het subsidiereglement 
opnieuw vast te stellen; 

Overwegende dat de gezinsbonden betrokken werden bij de aanpassing van het reglement 
(infovergadering en schriftelijk opmerkingenrecht waarbij geen opmerkingen werden ontvangen); 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gehoord de voorzitter als volgt: “Er werd vastgesteld dat er een materiële misslag is gebeurd in de 
ontwerptekst van het subsidiereglement i.v.m. gezinsbonden Middelkerke. 

In artikel 6 bij categorie 2 staat de zin “(inclusief de zgn. neven- en ondergeschikte besturen, zoals 
OCMW, AGB, lokale politie)” opgenomen.  

Die zinsnede moet verplaatst worden naar de laatste alinea, na de zinsnede “die in samenwerking 
met de gemeente”. 

Er wordt voorgesteld om deze misslag te corrigeren via een amendement zoals voorzien in artikel 20 
van het huishoudelijk reglement.” 

Gezien het resultaat over de stemming over voorgesteld amendement; 

Gezien het resultaat van deze stemming: alle aanwezige raadsleden stemmen voor. 

Gezien er vervolgens gestemd wordt over het voorstel in het algemeen: 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het subsidiereglement gezinsbonden Middelkerke wordt goedgekeurd, volgens de tekst hieronder 
opgenomen. 

Artikel 2:  
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Het reglement treedt in werking op 01/01/2015. 

Artikel 3: 

Het reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit aan de dienst financiën en aan de afdeling Welzijn. 

 

SUBSIDIEREGLEMENT GEZINSBONDEN MIDDELKERKE 

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen 

Artikel 1:  

§ 1: Het gemeentebestuur van Middelkerke geeft binnen de perken van de beschikbare 
begrotingskredieten subsidies aan de gezinsbonden van Middelkerke. 

§ 2: Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder gezinsbond een pluralistische en 
democratisch georganiseerde vereniging die zich inzet voor alle gezinnen in Middelkerke. Een 
gezinsbond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van hun religieuze, ideologische of politieke 
opvattingen en los van de samenstelling van het gezin. 

§ 3 Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder een babysitdienst dat de vereniging een 
bemiddelende dienstverlening op zet waarbij ouders hun vraag naar een kinderoppas kunnen bekend 
maken aan een coördinator en waarbij de coördinator deze vraag doorgeeft aan personen die 
occasioneel oppassen in het thuismilieu van de kinderen. De vereniging zorgt voor een verzekering en 
indien nodig voor vorming, opleiding en opvolging van de oppasser. 

§ 4: De subsidiëring van een gezinsbond gebeurt op aanvraag van een gezinsbond én op basis van 
volgende voorwaarden: 

- De gezinsbond is aangesloten bij de Gezinsbond VZW en kan minimum 1 jaar werking 
bewijzen en ontvangt geen subsidies van of via een andere Middelkerkse erkende adviesraad 
of gemeente;  

- De gezinsbond heeft een reëel ledenbestand en kan dit ook aantonen;  

- De vereniging heeft een autonoom bestuur van minstens 3 leden dat regelmatig vergadert met 
een minimum van 2 maal per jaar;  

- Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd;  

- Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, minstens voor de leden, moet worden 
afgesloten.  

Hoofdstuk 2: Basissubsidie 

Artikel 2: 

Aan iedere gezinsbond die voldoet aan de voorwaarden bepaald in art. 1§4 wordt een basissubsidie 
van 125 euro toegekend. 

Voor iedere gezinsbond die een babysitdienst zoals bepaald in art 1 §3 organiseert wordt de 
basissubsidie verhoogd met € 75.  

Artikel 3: 

De gezinsbond die een basissubsidie voor het voorbije werkjaar wenst te ontvangen moet dit uiterlijk 
op 1 maart aanvragen op het daartoe bestemde formulier dat via de bevoegde gemeentelijke dienst 
wordt overgemaakt gedurende de maand januari of via die dienst kan worden bekomen. 



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 11/12/2014 - p. 11/44 

 

Hoofdstuk 3: Werkingssubsidie 

Artikel 4: 

Het subsidiebedrag voor de gezinsbonden (zie art. 1§1), verminderd met het bedrag van de 
uitbetaalde basissubsidies (zie art. 2) wordt verdeeld onder alle gezinsbonden als werkingssubsidie. 

Artikel 5: 

Voor de werkingssubsidie komen de activiteiten van de gezinsbonden in aanmerking. Onder activiteit 
wordt verstaan: de werkzaamheid van een vereniging tav haar leden en/of derden. 

Artikel 6: 

De activiteiten worden onderverdeeld in 2 categorieën: 

Categorie 1: betreft activiteiten die de bevolking van Middelkerke ten goede komt. Binnen deze 
categorie vallen activiteiten zoals: 

- Organisatie van tweedehandsbeurs 

- Deelnemen aan gemeentelijke overlegfora (zoals lokaal overleg opvoedingsondersteuning, 
kinderopvang, kinderkansarmoede, …) 

- Meehelpen met gemeentelijke initiatieven rond opvoeding op vraag van een gemeentelijke 
dienst (vb in het kader van week van de opvoeding, gezinsdag, geboortebos, …) 

- Organisatie van info-momenten voor alle ouders (niet enkel gericht naar leden) 

Categorie 2: betreft activiteiten die zich uitsluitend richten tot de leden van de gezinsbonden. Binnen 
deze categorie vallen activiteiten zoals: 

- Informeren / opleiden van eigen leden 

- Groepsactiviteiten voor ouders en / of kinderen 

- Dienstverlening aan leden (zitdagen, juridisch advies, …) 

Alle activiteiten die in samenwerking met de gemeente (inclusief de zgn. neven- en ondergeschikte 
besturen, zoals OCMW, AGB, lokale politie) georganiseerd worden en voor de gezinsbonden 
onmiddellijk financieel voordeel opleveren, worden uitgesloten als subsidieerbare activiteit.  

Artikel 7: 

De werkingssubsidie wordt verdeeld onder de gezinsbonden die voldoen aan de voorwaarden 
geformuleerd in art. 1§4 en op basis van een aantal punten dat op volgende wijze wordt toegekend: 

2 punten voor een activiteit uit de eerste categorie 

1 punt voor een activiteit uit de tweede categorie 

De beschikbare werkingssubsidie wordt gedeeld door het aantal punten dat alle gezinsbonden, die 
een aanvraag indienden, samen hebben behaald. Zo bekomt men de waarde in geld van één punt en 
na vermenigvuldiging met het aantal behaalde punten ook de waarde van de werkingssubsidie die 
aan elke gezinsbond afzonderlijk wordt toegekend. 

Afronding gebeurt tot de laagste cent. 

1 punt kan maximum 15 euro bedragen. 

Artikel 8: 

De gezinsbond die een werkingssubsidie voor het voorbije werkjaar wenst te ontvangen moet dit 
uiterlijk op 1 maart aanvragen op het daartoe bestemde formulier dat via de bevoegde gemeentelijke 
dienst wordt overgemaakt gedurende de maand januari of via die dienst kan worden bekomen. 

Hoofdstuk 5: controle. 

Artikel 9: 
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Controle op naleving van de voorschriften en juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder 
ogenblik worden uitgeoefend door het College van Burgemeester en Schepenen of door een 
gemachtigde van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Van deze controle wordt telkens een verslag gemaakt. Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot 
het niet verkrijgen van alle subsidies van het desbetreffende subsidiejaar. 
De beslissing wordt genomen door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Hoofdstuk 6: Beroep 

Artikel 10: 

Binnen de maand, na mededeling van de beslissing over de verdeling van de subsidies, kan 
schriftelijk beroep aangetekend worden. Het beroep wordt overgemaakt aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen is 
definitief. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Subsidiereglement ter ondersteuning aangesloten onthaalouders - goedkeuring 

Op de opmerkingen van raadslid G. Verdonck dat er geen vergelijking gemaakt werd tussen het 
bestaande en het nieuwe stelsel, antwoordt schepen B. Vandekerckhove dat het nieuwe systeem 
doorzichtiger is en grondig verschilt van het bestaande systeem. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 06/11/2000(15) houdende de goedkeuring van het 
reglement materiële ondersteuning onthaalouders; 

Gezien diverse wijzigingen aan het reglement nodig zijn, inzonderheid: 

 Voorzien van vormingstoelage; 

 Herberekening wijze van toekennen toelage afvalverwerking; 

 Herwerken van het systeem voor berekening van de toelagen; 

Overwegende dat het om wetgevingstechnische redenen aangewezen is om het subsidiereglement 
opnieuw vast te stellen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het subsidiereglement ter ondersteuning aangesloten onthaalouders wordt goedgekeurd, volgens de 
tekst hieronder opgenomen. 

Artikel 2:  

Het reglement treedt in werking op 01/01/2015.  

Artikel 3: 

Het reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

Artikel 4: 

Het reglement materiële ondersteuning onthaalouders, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 
06/11/2000 (15) wordt opgeheven met ingang van 01/01/2015. 

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de dienst financiën en aan de afdeling Welzijn. 
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Subsidiereglement ter ondersteuning van aangesloten onthaalouders: 

Definities 

Artikel 1: 

Onder “onthaalouder” wordt verstaan, de kindbegeleider in de gezinsopvang die aangesloten is bij de 
organisator van de gezinsopvang, verder ”gemeentelijke dienst voor onthaalouders” genoemd, en 
onder toezicht van de dienstverantwoordelijke kinderen opvangt die door deze dienst bij haar (hem) 
geplaatst werden. 

Onder gepresteerde dagen of prestatiedagen wordt verstaan: elke volle dag opvang van een kind 
zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen. Indien een 
kind, een halve of derde dag bij de onthaalouder verbleef, worden deze dagen berekend tot volle 
dagen (twee halve dagen of drie derde dagen tellen als één prestatiedag.) 

Onder “samenwerkende onthaalouders – gezinsopvang” wordt verstaan, twee kindbegeleiders in de 
gezinsopvang die elk aangesloten zijn bij de gemeentelijke dienst voor onthaalouders en op eenzelfde 
locatie onder toezicht van de dienstverantwoordelijke maximum 8 kinderen gelijktijdig opvangen die 
door deze dienst bij hen geplaatst werden. 

Onder “samenwerkende onthaalouders – groepsopvang”  wordt verstaan, twee of drie kindbegeleiders 
die elk aangesloten zijn bij de gemeentelijke dienst voor onthaalouders en op eenzelfde locatie met 
minimum 9 vergunde plaatsen / maximaal 18 vergunde plaatsen onder toezicht van de 
dienstverantwoordelijke kinderen opvangen die door deze dienst bij hen geplaatst werden. 

Start- en uitbreidingspremie 

Artikel 2: 

Startende onthaalouders krijgen eenmalig een premie van € 75 per vergunde plaats.  

Bij uitbreiding van een vergunde gezinsopvang (eventueel tot een vergunde groepsopvang), wordt 
€ 75 per bijkomende vergunde plaats toegekend. 

De uitbetaling van de premie gebeurt binnen de drie maanden na de formele start of uitbreiding. 

Artikel 3 

De premie vermeld in artikel 2 – 1
e
 lid zal worden teruggevorderd indien de onthaalouder de werking 

beëindigt binnen het jaar na ondertekening van de overeenkomst tot aansluiting, behoudens in geval 
van overmacht waarover het college van Burgemeester en Schepenen oordeelt. 

De premie vermeld in artikel 2 – 2
de

 lid zal worden teruggevorderd indien de onthaalouder de werking 
vermindert binnen het jaar na ondertekening van de overeenkomst tot uitbreiding, behoudens in geval 
van overmacht waarover het college van Burgemeester en Schepenen oordeelt. 

Toelage voor vorming, afvalverwerking en materiële ondersteuning 

Artikel 4: 

Jaarlijks wordt in het budget een krediet voorzien als toelage voor vorming, afvalverwerking en 
materiële ondersteuning van de onthaalouders. 

De toekenning gebeurt volgens onderstaande voorwaarden en modaliteiten. 

Vormingstoelage 

Artikel 5: 

Binnen de perken van het beschikbaar krediet wordt aan iedere onthaalouder die aan de gestelde 
voorwaarden voldoet een vormingstoelage toegekend. 

Om in aanmerking te komen voor de vormingstoelage, dient de onthaalouder minstens 12 uren 
vorming per kalenderjaar te volgen, waarvan minstens deelname aan 3 vormingsmomenten die door 
de gemeentelijke dienst worden georganiseerd. Voor onthaalouders die geen volledig jaar kinderen 
opvingen, wordt de verwachte aanwezigheid op de vormingsmomenten én het aantal vormingsuren 
verhoudingsgewijs verminderd. 
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De vorming kan georganiseerd worden door de gemeentelijke dienst zelf, door organisaties waarmee 
de gemeentelijke dienst samen werkt of door externe organisaties. Voor vorming aangeboden door 
externe organisaties moet de inhoud van deze vorming functioneel zijn mbt de kinderopvang en dient 
betrokken onthaalouder hiervan een attest te bezorgen met vermelding van onderwerp en duur van de 
vorming.  

De dienstverantwoordelijke kan onthaalouders bepaalde vorming aanraden.  

Artikel 6: 

De totale vormingstoelage bedraagt 50% (desgevallend afgerond op de laagste cent) van het krediet 
vermeld in artikel 4 van dit reglement. 

De individuele vormingstoelage aan een onthaalouder kan per jaar nooit meer dan 400 euro 
bedragen. 

De individuele vormingstoelage aan een onthaalouder is gelijk aan het bedrag van de totale 
vormingstoelage gedeeld door het aantal onthaalouders die aan de gestelde voorwaarden voldoen om 
een vormingstoelage te bekomen. Dit bedrag wordt desgevallend afgerond op de laagste cent of 
begrensd tot het bedrag vermeld in het 2

de
 lid. 

De individuele vormingstoelage wordt betaald na verloop van het voorgaande kalenderjaar waarop de 
in aanmerking genomen vormingsuren betrekking hebben. 

Afvalverwerkingstoelage 

Artikel 7: 

Binnen de perken van het beschikbaar krediet wordt aan iedere onthaalouder die aan de gestelde 
voorwaarden voldoet een afvalverwerkingstoelage toegekend. 

Het beschikbaar krediet wordt bekomen door het krediet vermeld in artikel 4 van dit reglement te 
verminderen met de totale vormingstoelage. 

Artikel 8: 

De afvalverwerkingstoelage bedraagt 10 eurocent per onthaalouder per prestatiedag. 

Ingeval het beschikbaar krediet onvoldoende is om de voorziene afvalverwerkingstoelage uit te 
betalen, wordt het bedrag van de toelage evenredig verminderd. 

De individuele afvalverwerkingstoelage wordt verrekend en betaald op basis van de prestaties 
geleverd in het voorafgaande jaar. 

Toelage voor materiële ondersteuning 

Artikel 9: 

Binnen de perken van het beschikbaar krediet wordt aan iedere onthaalouder die aan de gestelde 
voorwaarden voldoet een toelage voor materiële ondersteuning toegekend. 

Het beschikbaar krediet wordt bekomen door het krediet vermeld in artikel 4 van dit reglement te 
verminderen met de totale vormingstoelage en de totale afvalverwerkingstoelage. 

Artikel 10: 

De toelage voor materiële ondersteuning wordt toegekend bij wijze van compensatie voor het 
vervangen van het versleten eigen materiaal (kinderbedjes, luierkussen, speelgoed, …) en 
noodzakelijke aanpassingen aan de woning (veiligheidsvoorschriften, rookmelders, …). 

De individuele toelage voor materiële ondersteuning aan een onthaalouder is gelijk aan het bedrag 
van de toelage voor materiële ondersteuning gedeeld door het aantal prestatiedagen, vervolgens te 
vermenigvuldigen per onthaalouder die aan de gestelde voorwaarden voldoet met het aantal 
prestatiedagen van die onthaalouder. Dit bedrag wordt desgevallend afgerond op de laagste cent. 

De toelage voor materiële ondersteuning wordt betaald na het voorleggen van aankoopbewijzen. Elke 
onthaalouder ontvangt vooraf een bericht met vermelding van het maximumbedrag dat door 
aankoopbewijzen moet worden verantwoord. 
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De individuele toelage voor materiële ondersteuning wordt verrekend en betaald op basis van de 
prestaties geleverd in het voorafgaande jaar. 

Overgangsbepaling 

Artikel 11: 

Bij wijze van overgangsbepaling wordt 150 euro vormingstoelage toegekend aan iedere onthaalouder 
die bij de gemeentelijke dienst onthaalouders aangesloten was op 31/12/2014 en in de loop van 2014 
minstens 12 uren vorming heeft gevolgd overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 5 van dit 
reglement. 

Sancties 

Artikel 12: 

Het college van burgemeester en schepenen kan passende sancties opleggen aan diegenen die 
onjuiste informatie verstrekken.  

Het (deels) niet verkrijgen van de toelagen van het desbetreffende kalenderjaar of eventuele 
uitsluiting, behoren tot deze sanctiemogelijkheden. 

Uitzonderingen en bezwaren 

Artikel 13: 

Behoudens andersluidende wettelijke of decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en 
schepenen over alle uitzonderingen en bezwaren i.v.m. de toepassing van dit reglement. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

9. OCMW - jaarrekening 2013 - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 89 van de Organieke Wet van 08/07/1976 dat stelt dat de door de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn vastgestelde rekening van het centrum ter goedkeuring aan de 
provinciegouverneur wordt overgezonden en tezelfdertijd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig 
dagen na de overzending zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur; 

Gelet op het besluit dd 13/10/2014 houdende de vaststelling van de jaarrekening 2013 door de 
OCMW-raad; 

Gelet op de jaarrekening 2013 van het OCMW Middelkerke; 

Gezien die rekening ter inzage heeft gelegen van de raadsleden; 

Gezien geen opmerkingen werden geformuleerd; 

Neemt akte:  

Artikel 1: 

Van de rekening van het OCMW van Middelkerke, dienstjaar 2013. 

Artikel 2: 

De gemeenteraad formuleert terzake geen opmerkingen.  

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit aan de provinciegouverneur. 

10. OCMW - wijziging meerjarenplan 2014-2019 en wijziging budget 2014 - goedkeuring 

Schepen/ ocmw-voorzitter D. Gilliaert geeft toelichting bij de voorgestelde wijzigingen. 

Raadslid D. Van Den Broucke vraagt wat er gebeurt met de 2,5 miljoen euro die het ocwm terug moet 
betalen aan de gemeente. De financieel beheerder, R. Keereman, antwoordt dat de beginbalans per 
01/01/2014 nog opgemaakt moet worden. De 2,5 miljoen euro betreft een vordering op het ocmw. Het 
zal effect hebben op de jaarrekening en via een budgetwijziging in het budget 2015 verwerkt worden. 
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Op vraag van raadslid D. Van Den Broucke antwoordt D. Gilliaert dat het budget voor de maaltijden 
behouden blijft. 

Raadslid G. Verdonck stelt dat zijn fractie kritisch is en dit zal blijven. Volgens hem heeft de voorzitter 
zich de daling van de gemeentelijke toelage ‘door de strot’ laten duwen. Het raadslid vraagt zich af 
hoe het ocmw nog aan armoedebestrijding zal doen. Er is sprake van efficiëntiewinsten, besparingen, 
terwijl het herzien van de tarieven steeds een stijging van die tarieven betekent. Het raadslid stelt zich 
dan ook vragen bij de sociale aspecten van het ocmw. 

De ocmw-voorzitter stelt dat bij het begin van de legislatuur de krijtlijnen vastgelegd werden. De 
efficiëntie van de dienstverlening werd onderzocht. Het college gaf de waarborg dat bijkomende 
middelen zouden verleend worden indien dit nodig zou blijken. De voorzitter is fier te melden dat men 
met een kleinere gemeentelijke toelage een degelijk en verantwoord beleid kan voeren. De 
gemeentesecretaris voegt daaraan toe dat de gemeentelijke toelage daalt, maar dat de ocmw-
ontvangsten stijgen, onder meer ingevolge het bekomen van meer subsidies. 

Raadslid G. Verdonck gelooft niet dat men met een dalende gemeentelijke toelage dezelfde 
dienstverlening kan verzekeren, tenzij er tijdens de vorige legislaturen niet correct gewerkt werd. Hij 
verklaart de ocmw-werking de volgende jaren van nabij op te volgen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het OCMW-decreet; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25/11/2014 waarbij gunstig 
advies werd verleend aan de door het OCMW voorgestelde wijzigingen aan het meerjarenplan 2014-
2019 en het budget 2014; 

Gezien het besluit van de OCMW-raad dd. 01/12/2014 houdende de vaststelling van de wijzigingen 
aan het meerjarenplan 2014-2019 en aan het OCMW-budget 2014; 

Gezien de motivering van voornoemde besluiten, 

Gezien de evolutie van de gemeentelijke bijdrage van het OCMW; 

Overwegende dat met de wijzigingen kan ingestemd worden; 

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 G. Verdonck en L. Maesen die zich onthouden. 

Beslist:  

Artikel 1:  

De wijzigingen aan het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW worden goedgekeurd. 

 

 

Gezien de voorgestelde wijzigingen aan het OCMW-budget 2014 binnen de krijtlijnen vallen van het 
goedgekeurd, gewijzigd OCMW meerjarenplan 2014-2019; 

Bijgevolg: 

Neemt kennis: 

Van de budgetwijziging 2014 van het OCMW-budget zoals vastgesteld door de OCMW-raad dd. 
01/12/2014. 

Stemming: 19 stemmen voor, 2 onthoudingen 

11. OCMW - budget 2015 - kennisname 
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Raadslid J. M. Dedecker vraagt toelichting bij onlangs door het ocmw geannuleerde examens. 
Schepen-ocmw-voorzitter D. Gilliaert stelt dat er sprake was van een een procedurefout (syndicale 
organisaties vergeten uit te nodigen) en dat een nieuwe procedure voor die functies zal opgestart 
worden. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het OCMW-decreet; 

Gezien het advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 25/11/2014 i.v.m. het ontwerp 
van OCMW-budget 2015; 

Gezien het besluit van de OCMW-raad dd. 01/12/2014 houdende de vaststelling van het budget 2015; 

Gezien de gemeentelijke bijdrage in het budget 2015 € 3.680.547 bedraagt; 

Geien het besluit van heden houdende de goedkeuring van de wijzigingen van het meerjarenplan 
2014-2019 van het OCMW; 

Gezien het budget 2015 binnen de perken van het goedgekeurde meerjarenplan blijft; 

Bijgevolg: 

Neemt kennis:  

Van het OCMW-budget 2015 met een gemeentelijk bijdrage van € 3.680.547. 

Afschrift van dit besluit aan de financieel beheerder van het OCMW. 

12. IVOO - algemene vergadering dd. 16/12/2014 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling 

Raadslid G. Verdonck vraagt naar een verklaring waarom Ichtegem dat kleiner is dat Middelkerke 
meer aandelen heeft dan Middelkerke. Volgens voorzitter M. Landuyt is dit een gevolg van een 
akkoord onder de stichtende leden. Volgens raadslid F. Annys is Ichtegem later toegetreden en waren 
er andere spelregels van toepassing. 

 

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IVOO; 

Gezien de gemeente bij brief van 01/10/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVOO op 16/12/2014 om 18 uur; 

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.03/12/2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de buitengewone algemene vergadering van IVOO op 16/12/2014 om 18 uur. 
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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 IVOO en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

13. IMWV - 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 IMWV; 

Gezien de gemeente bij brief van 23/10/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere 
algemene vergadering van IMWV op 17/12/2014 om 18 uur; 

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.03/12/2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de bijzondere algemene vergadering van IMWV op 17/12/2014 om 18 uur. 

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 IMWV en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

14. WVI - 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 WVI; 

Gezien de gemeente bij brief van 17/10/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van WVI op 17/12/2014 om 18u.30; 

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; 
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Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd.03/12/2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de buitengewone algemene vergadering van WVI op 17/12/2014 om 18u.30. 

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  en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

15. WVI – aanstelling 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale WVI; 

Gezien de gemeente bij brief van 17/10/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van WVI op 17/12/2014; 

Gelet op het artikel 44, 1° alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
‘Intergemeentelijke Samenwerking’, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de ‘Intergemeentelijke Samenwerking’, waarbij bepaald wordt dat de 
afgevaardigden voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende/dienstverlenende 
verenigingen mogen aangesteld worden voor de volledige legislatuur; 

Gelet op het artikel 59 van het decreet ‘Intergemeentelijke Samenwerking’ dat bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de buitengewone algemene 
vergadering en dat van lid van één van de andere organen; 

Gelet op artikel 70 van hetzelfde decreet; 

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 

Ampe-Duron Francine 15 5 

Er is 1 blanco en 0 ongeldige stembiljetten. 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: 

 Ja Neen 

Claeys-Goemaere Katrien 17 3 

Er is 1 blanco en 0 ongeldige stembiljetten. 
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Beslist: 

Artikel 1:  

Schepen Francine Ampe-Duron, Lisbloemlaan 1, 8430 Middelkerke aan te duiden als volmachtdrager 
van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging WVI voor de volledige verdere legislatuur. 

Artikel 2:  

Raadslid Katrien Claeys-Goemaere, Fleriskotstraat 100, 8432 Middelkerke aan te duiden als 
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging WVI voor de volledige verdere legislatuur. 

Artikel 3:  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en 
onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 
Brugge. 

16. OVCO - algemene vergadering dd. 15/12/2014 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling 

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale OVCO; 

Gezien de gemeente bij brief van 08/10/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van OVCO op 15/12/2014 om 18 uur; 

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.03/12/2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de algemene vergadering van OVCO op 15/12/2014 om 18 uur. 

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 OVCO en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

17. Jobpunt Vlaanderen - aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Jobpunt Vlaanderen; 
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Overwegende dat de gemeente in die hoedanigheid uitgenodigd wordt op de algemene vergaderingen 
van vennoten; 

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 

Lamote Viviane 18 2 

Er zijn 0 ongeldige stembiljetten en 0 blanco stembiljetten. 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: 

 Ja Neen 

Weyens Lynn 20 0 

Er zijn 0 ongeldige stembiljetten en 0 blanco stembiljetten. 

 

Beslist:  

Artikel 1:  

Viviane Lamote aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de 
algemene vergaderingen van Jobpunt Vlaanderen. 

Artikel 2:  

Lynn Weyens aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de algemene vergaderingen van Jobpunt Vlaanderen. 

Artikel 3: 

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

18. Toerisme Middelkerke vzw - algemene vergadering dd. 13/01/2015 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling 

Raadslid J.M. Dedecker is niet akkoord met de verwoording van het besluit. De algemene vergadering 
moet volgens het raadslid op de hoogte gebracht worden van de stand van zaken. Het raadslid maakt 
gewag van goedkeuring door de gemeenteraad via dit besluit van een graaicultuur. Een 
beargumenteerde redenering zal aan de algemene vergadering medegedeeld worden. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het feit dat de gemeente Middelkerke lid is van de Algemene Vergadering van de vzw 
‘Toerisme Middelkerke’ (categorie A); 

Gezien het besluit dd. 24/11/2014 (1) van de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw tot 
bepalen van de datum en de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering van de vereniging;  

Overwegende dat de Algemene Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw plaatsvindt op dinsdag 
13 januari 2015 om 19.30 u. in de Foyer van het Cultuurcentrum De Branding, Populierenlaan 35 te 
8430 Middelkerke, aansluitend gevolgd door een receptie ; 

Gezien de agenda van voornoemde Algemene Vergadering: 
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- Verslag algemene vergadering 30/06/2014 – goedkeuring 
- Verslag algemene vergadering 10/09/2014 - goedkeuring 
- Budget 2015 – goedkeuring 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 16/06/2014 (8) tot aanduiding van de schepen met de 
functie toerisme als gemeentelijk vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering (categorie A); 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 16/06/2014 (9) tot aanduiding van C. De Jonghe, 
raadslid, als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering 
(categorie A); 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad ter zake; 

Gelet op het advies dd. 03/12/2014 van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de Algemene Vergadering van de vzw ‘Toerisme Middelkerke’ op dinsdag 13 januari 2015 om 19.30 
u. in de Foyer van het Cultuurcentrum De Branding, Populierenlaan 35 te 8430 Middelkerke :  

Agenda :  

1) Verslag algemene vergadering 30/06/2014 – goedkeuring 
2) Verslag algemene vergadering 10/09/2014 - goedkeuring 
3) Budget 2015 – goedkeuring 

Het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger wordt dan ook geacht te zijn gericht op 
goedkeuring van bedoelde agendapunten.  

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de gemeentelijk vertegenwoordiger. 

Stemming: 14 stemmen voor, 7 stemmen tegen 

19. Kansspelinrichtingen klasse II - sluiten convenant met Fun2Play Rumes bvba - goedkeuring 

Volgens raadslid G. Verdonck zal het probleem van het toerisme in Middelkerke niet opgelost worden 
met meer kansspelinrichtingen. Volgens hem is een bijkomende kansspelinrichting geen goede zaak 
voor de uitstraling van en het toerisme in de gemeente. De stukken in het dossier, inzonderheid het 
advies van meester Ampe, is reeds meer dan 10 jaar oud. In het dossier zit quasi niets in verband met 
de aanvrager. Het raadslid vraagt of onder andere de moraliteit, de solvabiliteit en de voorziene 
spelen onderzocht werden. Hij vindt het een zwak dossier en vraagt om dit agendapunt uit te stellen 
om de aanvraag beter te onderzoeken. 

De voorzitter M. Landuyt stelt dat de gemeente destijds teruggefloten werd door de Raad van State 
omdat zij weigerde aanvragen goed te keuren. Uit het advies van meester Ampe blijkt dat weigeringen 
kunnen leiden tot schadeclaims. De gemeente heeft een beperkt appreciatierecht en een kleine 
speelruimte. 

De secretaris merkt op dat de aanvrager reeds een vergunning heeft en dat dit bewijst dat hij aan de 
gestelde voorwaarden voldoet. 

Raadslid D. Van Den Broucke stelt de vraag of het opportuun is om de gevraagde goedkeuring te 
verlenen. 
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Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat de gemeente niet anders kan dan de convenant af te sluiten. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de wet van 07/05/1999 (BS 30/12/1999) op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers, inzonderheid artikel 34; 

Gezien het KB dd. 22/12/2000 (BS 30/12/2000) betreffende de werking en het beheer van de 
kansspelinrichtingen klasse II, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse B; 

Gezien de besluiten van de gemeenteraad dd. 10/06/2004 en 09/09/2004 i.v.m. het sluiten van 
convenanten met het gemeentebestuur i.v.m. de uitbating van kansspelinrichtingen klasse II; 

Gezien de aanvraag ingediend tot het afsluiten van een convenant met de gemeente, in toepassing 
van voornoemde regelgeving door Fun2Play Rumes bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is 
gevestigd in de Stationsstraat 162a te 9450 Haaltert, voor de kansspelinrichting te vestigen op 
volgend adres: Leopoldlaan 41 te 8430 Middelkerke; 

Gezien bovenstaande vennootschap beschikt over een vergunning B/16322 tot het uitbaten van een 
kansspelinrichting klasse II in Chaussée Montgomery te 7611 La Glanerie, afgeleverd door de 
kansspelcommissie; 

Gezien de mogelijkheid om de bestaande vergunning te verplaatsen naar een andere locatie, mits de 
vergunninghouder een convenant kan voorleggen met de gemeente waar de nieuwe inrichting 
gevestigd is; 

Gezien de beperkte handelsvrijheid en relatief appreciatierecht van het gemeentebestuur; 

Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad terzake enerzijds en van de kansspelcommissie 
anderzijds; 

Gezien de voornoemde aanvraag tegemoet komt aan de reglementaire voorwaarden; 

Overwegende dat het bijgevolg opportuun is om een convenant af te sluiten met Fun2Play Rumes 
bvba; 

Gezien het ontwerp van het convenant; 

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 G. Verdonck en L. Maesen die tegen stemmen. 

 

Beslist:  

Enig artikel:  

Onderstaand convenant tussen het gemeentebestuur en Fun2Play Rumes bvba i.v.m. de uitbating 
van een kansspelinrichting klasse II in de kansspelinrichting te vestigen op het adres Leopoldlaan 41 
te 8430 Middelkerke, wordt goedgekeurd. 

convenant – uitbating van een kansspelinrichting klasse II 

Tussen Enerzijds, de gemeente Middelkerke, hier vertegenwoordigd door Janna 
Rommel-Opstaele (burgemeester) en Pierre Ryckewaert (secretaris), dewelke 
woonplaats kiest op het gemeentehuis gelegen te 8430 Middelkerke, 
Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke, 
hierna genoemd ‘de gemeente’; 

En Anderzijds Fun2Play Rumes bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is 
gevestigd in de Stationsstraat 162a te 9450 Haaltert, hier vertegenwoordigd 
door haar zaakvoerder Mieke Michiels, hierna genoemd ‘Fun2Play Rumes 
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bvba’, 

WORDT WEERGEGEVEN HETGEEN VOLGT: 

Fun2Play Rumes bvba is een vennootschap dewelke o.m. kansspelen uitbaat in de zin van de Wet 
van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (de 
Wet, artikel 2,1°). 

Fun2Play Rumes bvba baat dergelijke spelen uit en is bepaald als een kansspelinrichting in de zin van 
de Wet, artikel 2,3°. 

In het kader van artikel 34 alinea 2 van de Wet “moet de uitbating van een kansspelinrichting klasse II 
geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van 
vestiging en de uitbater.” 

In het kader van artikel 36, 5° van de Wet, moet om een vergunning klasse B te kunnen verkrijgen, de 
aanvrager de overeenkomst afgesloten met de gemeente waar de inrichting gevestigd is kunnen 
voorleggen. 

EN WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 VOORWERP 

Huidige overeenkomst heeft als voorwerp de bepalingen te regelen volgens dewelke de gemeente de 
uitbating van een kansspelinrichting zoals hierna beschreven, in overeenstemming met artikel 34 
alinea 3 van de Wet, toelaat. 

Artikel 2 PLAATS VAN DE KANSSPELINRICHTING 

De kansspelinrichting waarop deze overeenkomst betrekking heeft is gelegen op het volgende adres: 

Leopoldlaan 41 te 8430 Middelkerke. 

Artikel 3 MODALITEITEN VAN DE UITBATING VAN DE KANSSPELINRICHTING 

Volledig in overeenstemming zijn met de Wet in het bijzonder: 

 Gebruik van de door de Wet of de commissie toegelaten kansspelen. 

 Verbod twee of meerdere apparaten aan elkaar te verbinden teneinde een eenheidsprijs te 
bekomen. 

 Toegang weigeren aan personen onder de 21 jaar. 

 Op een zichtbare plaats ter beschikking stellen aan het publiek van folders die informatie 
bevatten omtrent de afhankelijkheid van het spel, het oproepnummer van de 0800 hulpdienst 
en de adressen van de sociale assistenten. 

 De speelzaal op zodanige wijze volledig en strikt scheiden van de ruimten in de spelinrichting 
klasse II die een andere bestemming hebben, alsook van de voor het publiek toegankelijke 
ruimten buiten de spelinrichting, dat de kansspelen van buiten de speelzaal niet kunnen 
worden gezien. 

Artikel 4 OPENINGS- EN SLUITINGSDAGEN EN OPENINGS- EN SLUITINGSUREN VAN 
DE KANSSPELINRICHTING 

De kansspelinrichting is open zoals volgt: 

 elke dag van 10.00u ’s morgens tot 04.00u ’s nachts 

Artikel 5 CONTROLE DOOR DE GEMEENTE 

De door de gemeente uitgevoerde wettelijke controle zal gebeuren door de lokale politie. 

Artikel 6 OPSCHORTENDE VOORWAARDE 
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Huidige overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat Fun2Play Rumes bvba 
de vergunning klasse B zoals in artikel 25, 2° van de Wet bekomt voor de uitbating van een 
kansspelinrichting klasse II op het adres Leopoldlaan 41 te 8430 Middelkerke. 

Artikel 7 GELDIGHEIDSDUUR EN VERBREKING 

Huidige overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. 

Elk der partijen kan deze overeenkomst beëindigen mits een opzeg van 1 jaar, dewelke echter niet 
kan worden ingeroepen voor een periode van 3 jaar te beginnen vanaf de inwerkingtreding van de 
overeenkomst. Rekening houdend met de opschortende voorwaarde, is de inwerkingtreding van de 
overeenkomst bepaald op de datum van de start van de uitbating van een kansspelinrichting op het 
adres Leopoldlaan 41 te 8430 Middelkerke. 

Artikel 8 RECHTSMACHTEN 

Elk geschil dat voorvloeit uit de uitvoering of de verbreking van deze overeenkomst valt onder de 
exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van de plaats waar de kansspelinrichting zich 
bevindt. 

 

Aldus opgesteld te Middelkerke op 11/12/2014 in twee originelen. 

 

Voor het gemeentebestuur 

de secretaris  de burgemeester 
 

 

Pierre Ryckewaert  Janna Rommel-Opstaele 

 

 

 

Voor Fun2Play Rumes bvba 

de zaakvoerder 

 

 

Mieke Michiels 

Stemming: 19 stemmen voor, 2 stemmen tegen 

20. AGB Middelkerke - budgetwijziging 3/2014, budget 2015 en aangepaste meerjarenplanning - 

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 BB2014/4 van 05 september 2014 met instructies voor de aanpassing van 
het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 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 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 de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het AGB Middelkerke, vastgesteld 
door de raad van bestuur in zitting van 24/11/2014; 

Gelet op de budgetwijziging 3/2014 en het budget 2015 van het AGB Middelkerke, vastgesteld door 
de raad van bestuur in zitting van 24/11/2014;  

Overwegende dat budgetwijziging 3/2014 enkel betrekking heeft op de investeringsenveloppes; 

Gezien het antwoord dd. 20/102014 van het Agentschap Binnenlandsbestuur Vlaanderen of men 
kredieten van een bestaande investeringsenveloppe kan wijzigen in het budget voor een volgend 
boekjaar? : 

“Het investeringsbudget bevat, naast het overzicht van de transactiekredieten voor het boekjaar in kwestie, alleen de nieuwe 

investeringsenveloppen (art. 23 BVR BBC). In een investeringsenveloppe stelt de raad zowel de verbinteniskredieten als de 

onderliggende transactiekredieten voor verschillende boekjaren vast. Een goedgekeurde investeringsenveloppe blijft gelden tot 

de raad die bij budget of budgetwijziging annuleert, of de rekening ervan vaststelt. 

 

Een wijziging van die kredieten, die vroeger al door de raad zijn vastgesteld, kan alleen gebeuren door een kredietaanpassing 

in de vorm van een budgetwijziging, of eventueel een interne kredietaanpassing, als dat gebeurt binnen de voorwaarden die 

daarvoor gelden. 

Uit de bovenvermelde principes, die zijn vastgelegd in de organieke decreten (art. 151 en 154 gemeentedecreet, art. 153 en 

156 OCMW-decreet, art. 147 en 150 provinciedecreet) en in artikel 23 van het BVR BBC, volgt dat het niet mogelijk is om de 

kredieten van een al vroeger vastgestelde investeringsenveloppe te wijzigen in het budget, ook niet als de wijziging enkel 

betrekking heeft op toekomstige boekjaren. 

 

Een wijziging van de kredieten van een al vroeger vastgestelde investeringsenveloppe moet dus gebeuren via een 

budgetwijziging, of eventueel een interne kredietaanpassing, als dat gebeurt binnen de voorwaarden die daarvoor gelden.” 

 

Overwegende dat er geen nieuwe investeringsenveloppen zijn voorzien voor het budget 2015, enkel 
wijziging van bestaande enveloppen; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis na budgetwijziging 3/2014 positief is; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis in 2015 positief is; 

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

 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van het AGB Middelkerke wordt goedgekeurd.  

Artikel 2:  

De budgetwijziging 3/2014 en het budget 2015 van het AGB Middelkerke worden goedgekeurd, 
financieel in evenwicht als volgt: 

 Resultaat op kasbasis 

BW 3/2014 1.893.239 
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2015 2.121.769 

 

Artikel 3: 

Dit besluit wordt samen met de documenten aangaande de budgetwijziging 3/2014, het budget 2015 
en het meerjarenplan 2014-2019 van het AGB Middelkerke overgemaakt aan de provinciegouverneur 
en het agentschap binnenlands bestuur. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

21. Wijziging meerjarenplan 2014-2019 - vaststelling 

Er wordt een toelichting gegeven door R. Keereman, wnd. financieel beheerder. (De 
PowerPointpresentatie zal aan de raadsleden bezorgd worden via mail.) 

In verband met de raming van de personenbelasting zal de brief van de federale overheidsdienst 
financiën i.v.m. de herraming van de personenbelasting aan alle raadsleden bezorgd worden via mail. 

Op de vraag van raadslid G. Verdonck naar de opbrengsten van de tweede verblijven in relatie met de 
afgeleverde bouwvergunningen antwoordt de wnd. financieel beheerder dat er voorzichtigheidshalve 
laag geraamd werd. Dit is ook het geval bij de raming van de opcentiemen. 

 

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 BB2014/4 van 5 september 2014 met instructies voor de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 en de latere omzendbrieven; 

Gelet op het planlastdecreet; 

Gelet op het voorontwerp van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het advies van het managementteam van 25 november 2014; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2014; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis ieder jaar positief is en de autofinancieringsmarge in het 
laatste jaar van het meerjarenplan, namelijk 2019, positief is; 

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

Beslist:  

Artikel 1: 

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 principieel vast te stellen volgens het voorliggend 
ontwerp, financieel in evenwicht als volgt: 

 Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge 

2015 4.395.593 2.510.511 

2016 347.315 2.714.041 

2017 885.732 2.832.141 

2018 1.034.373 1.619.227 

2019 3.031.599 1.650.410 
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Stemming: 14 stemmen voor, 7 onthoudingen 

22. Budgetwijziging 3/2014 en budget 2015  - vaststelling 

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 BB2014/4 van 5 september 2014 met instructies voor het opstellen van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 en de latere omzendbrieven; 

Gelet op het planlastdecreet; 

Gelet op het voorontwerp van het budget 2015 en budgetwijziging 3/2014; 

Overwegende dat budgetwijziging 3/2014 enkel betrekking heeft op de investeringsenveloppes; 

Gezien het antwoord dd. 20/102014 van het Agentschap Binnenlandsbestuur Vlaanderen of men 
kredieten van een bestaande investeringsenveloppe kan wijzigen in het budget voor een volgend 
boekjaar? : 

“Het investeringsbudget bevat, naast het overzicht van de transactiekredieten voor het boekjaar in kwestie, alleen de nieuwe 

investeringsenveloppen (art. 23 BVR BBC). In een investeringsenveloppe stelt de raad zowel de verbinteniskredieten als de 

onderliggende transactiekredieten voor verschillende boekjaren vast. Een goedgekeurde investeringsenveloppe blijft gelden tot 

de raad die bij budget of budgetwijziging annuleert, of de rekening ervan vaststelt. 

 

Een wijziging van die kredieten, die vroeger al door de raad zijn vastgesteld, kan alleen gebeuren door een kredietaanpassing 

in de vorm van een budgetwijziging, of eventueel een interne kredietaanpassing, als dat gebeurt binnen de voorwaarden die 

daarvoor gelden. 

Uit de bovenvermelde principes, die zijn vastgelegd in de organieke decreten (art. 151 en 154 gemeentedecreet, art. 153 en 

156 OCMW-decreet, art. 147 en 150 provinciedecreet) en in artikel 23 van het BVR BBC, volgt dat het niet mogelijk is om de 

kredieten van een al vroeger vastgestelde investeringsenveloppe te wijzigen in het budget, ook niet als de wijziging enkel 

betrekking heeft op toekomstige boekjaren. 

 

Een wijziging van de kredieten van een al vroeger vastgestelde investeringsenveloppe moet dus gebeuren via een 

budgetwijziging, of eventueel een interne kredietaanpassing, als dat gebeurt binnen de voorwaarden die daarvoor gelden.” 

 

Overwegende dat er geen nieuwe investeringsenveloppen zijn voorzien voor het budget 2015 enkel 
wijziging van bestaande enveloppen. 

Gelet op het advies van het managementteam van 25 november 2014; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2014; 

Overwegende dat voor 2015 zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge positief 
zijn; 

Beslist:  

Artikel 1: 

De budgetwijziging 2014/3 en het budget 2015 vast te stellen volgens het voorliggend ontwerp, 
financieel in evenwicht als volgt: 

 Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge 
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2014/3 9.397.662 3.924.043 

2015 4.395.593 2.510.511 

 

 

Stemming: 14 stemmen voor, 7 onthoudingen 

23. Aankoop zitmaaier - goedkeuring beschrijving en raming alsook vaststelling voorwaarden 

en wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat de groendienst over 2 zitmaaiers beschikt om de voetbalvelden en zoveel mogelijk 
grasperken af te rijden; 

Gezien 1 van deze zitmaaiers al een behoorlijk staat van dienst heeft en recent defect raakte; 

Overwegende dat gezien de ouderdom (bouwjaar 2005) van deze grasmaaier wordt voorgesteld om 
deze niet meer te laten herstellen en over te gaan tot de aankoop van een nieuwe zitmaaier; 

Gezien de oude zitmaaier kan gebruikt worden om wisselstukken te vervangen van de andere 
zitmaaier omdat deze van hetzelfde merk is; 

Overwegende dat de aankoop van een nieuwe zitmaaier geraamd wordt op € 24.000 (BTW incl.); 

Gezien er voor deze opdracht een bedrag van € 200.800 beschikbaar is in het budget 2014 onder 
actie 4.1.3.2., beleidsitem 01190, algemeen rekeningnummer 2430000; 

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

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

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

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

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

Gelet op het bijzonder bestek; 

Gezien het visum van de financieel beheerder in het huidig stadium van de besluitvorming niet 
noodzakelijk is; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan beschrijving en de raming voor de opdracht met als voorwerp 
“aankoop zitmaaier tbv de groendienst”. De kostenraming bedraagt € 24.000 (btw inbegrepen). 

Artikel 2: 

De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2014 vastgelegd worden als 
volgt:  

Beleidsitem / AR 01190/2430000 
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Actie / overig beleid Actie 4.1.3.2. 

Beschikbaar krediet € 200.800 

Bedrag van de uitgave (incl. BTW) € 24.000 

Artikel 4:  

Het bestek als bijlage goed te keuren. 

Artikel 5:  

De CAD wordt belast met de verdere afwerking van dit dossier. 

Artikel 6:  

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken dienst. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

24. Herstelling stroomgroep 60 kVA - toepassing artikel 157 gemeentedecreet - aktename 

De gemeenteraad, in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de problematiek rond de stroomafschakeling; 

Overwegende dat het gemeentebestuur deze afschakeling aan het voorbereiden is; 

Gezien hiertoe onder andere een test werd uitgevoerd met behulp van een stroomgroep van 60 kVA 
van de gemeentelijke werkhuizen; 

Overwegende dat tijdens deze test de alternator van deze stroomgroep defect raakte; 

Gezien deze stroomgroep echter zeer belangrijk is in geval van stroomschaarste en de eventuele 
stroomafschakeling; 

Overwegende dat daarom werd voorgesteld om deze stroomgroep te laten herstellen bij 
hoogdringendheid door een beroep te doen op artikel 157 van de gemeentewet; 

Gezien deze herstelling zowel dringend (afschakeling dreigt in de maand december) als onvoorzien 
(plots defect) was; 

Gezien deze herstelling kan geschieden volgens artikel 26§1.1°f) van de wet van 15/6/2006 via 
onderhandelingsprocedure zonder beroep op mededinging (herstelling door oorspronkelijke 
leverancier met originele wisselstukken); 

Overwegende dat daarom voorgesteld werd om de alternator te laten herstellen door de firma 
Intermetal Motor nv, Wielsbeeksestraat 50a te 8710 Wielsbeke-Ooigem voor een bedrag van 
€ 5.334,65 (BTW incl.); 

Overwegende dat opdracht werd gegeven aan de rekendienst om kredieten te voorzien tijdens de 
eerstvolgende budgetwijziging; 

Gezien het college in zitting van 04/11/2014 (punt 58) akkoord ging met dit voorstel; 

Bijgevolg; 

Neemt akte van : 

De beslissing van college van burgemeester en schepenen in zitting van 04/11/2014 (punt 58) waarbij 
men akkoord ging met de dringende herstelling van een stroomgroep van 60 kVA door de firma 
Intermetal Motor nv, Wielsbeeksestraat 50a te 8710 Wielsbeke-Ooigem voor een bedrag van 
€ 5.334,65 (BTW incl.). 

25. Leveren en plaatsen speeltoestellen op diverse speelterreinen - goedkeuring beschrijving 

en raming alsook vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 
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Overwegende dat de speelterreinen aan het Edouard Otletplein en in het Normandpark in zeer 
bedenkelijke staat zijn na jaren van intensief gebruik; 

Gezien er op beide speelterreinen verschillende grote opmerkingen waren van de keuringsdienst AIB-
Vinçotte; 

Overwegende dat de speeltoestellen op het speelterrein aan het Edouard Otletplein ondertussen al 
allemaal werden weggenomen om ongevallen te voorkomen; 

Gezien voorgesteld wordt om beide speelterreinen volledig te vernieuwen; 

Overwegende dat ook wordt voorgesteld om 2 extra speelterreinen aan te leggen te Sint-
Pieterskapelle (naast plein) en te Leffinge (Korte Zwepenstraat); 

Gezien er in de meerjarenplanning € 364.000 voorzien werd voor het dienstjaar 2015 onder 
beleidsitem 07500, algemeen rekeningnummer 2200200 (actie 2.1.1.4.); 

Overwegende dat wordt voorgesteld om deze speeltoestellen te laten plaatsen tegen de paasvakantie 
2015; 

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

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

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

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

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek werd opgemaakt door de aankoopdienst 
(CAD); 

Gelet op het bijgevoegde bijzonder bestek; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen bij wijze van open offerteaanvraag 
met Europese bekendmaking; 

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

Beslist:  

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en de raming voor de levering en plaatsing 
speeltoestellen op een aantal speelterreinen voor een geraamd bedrag van € 347.000 (BTW incl.).  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek (dat als bijlage wordt 
opgenomen om integraal te blijven deel uitmaken van deze beslissing) en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. 

Artikel 2: 

Hogergenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag met Europese 
bekendmaking. 

Artikel 3: 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden als volgt : 

Beleidsitem/Algemeen rekeningnummer 07500/2200200 

Actie/Overig Beleid 2.1.1.4. 

Beschikbaar bedrag € 364.000 
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Raming € 347.000 

Artikel 4:  

De CAD wordt belast met de verdere afwerking van dit dossier. 

Artikel 5:  

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken dienst. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

26. Opheffen belastingreglement op de aansluiting op het openbaar rioolnet en vaststellen 

retributiereglement op de aansluiting op het openbaar rioolnet of systemen voor individuele 

behandeling van afvalwater (IBA's) - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 170 §4 van de grondwet; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 §3 en 43 §2, 15°; 

Gelet op de milieuwetgeving inzake afvalwatersanering; 

Overwegende dat inwoners van de gemeente verplicht zijn aan te sluiten op de openbare riolering of 
systemen voor individuele behandeling van afvalwater (IBA’s); 

Gelet op het raadsbesluit dd. 06/05/2010 (34) waarbij de collectieve aanpak van IBA’s in uitvoering 
van het definitief zoneringsplan in samenwerking met de TMVW werd goedgekeurd; 

Gelet op het collegebesluit dd. 13/05/2014 (13) waarbij beslist werd om de uitvoering van de 
rioolaansluitingen op het openbare rioleringsnet te laten uitvoeren via AquaRio en dit op basis van de 
genomen gemeenteraadsbeslissing voor de IBA’s waarbij een vast bedrag van € 760 exclusief BTW 
wordt aangerekend;  

Gelet op het collegebesluit dd. 24/06/2014 (33) betreffende de verdere afspraken met TMVW; 

Gezien het belastingreglement op de aansluiting op het openbaar rioolnet, goedgekeurd door de 
gemeenteraad dd. 19/12/2013 (32), dient opgeheven te worden en een nieuw retributiereglement op 
de aansluiting op het openbaar rioolnet of systemen voor individuele behandeling van afvalwater 
(IBA’s) dient vastgesteld te worden; 

Overwegende dat het tot stand brengen van aansluitingen op het openbaar rioolnet of systemen voor 
individuele behandeling van afvalwater (IBA’s) aanzienlijke kosten met zich meebrengt; 

Overwegende dat het billijk is dat de aanvrager van een aansluiting bijdraagt in deze kosten; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het belastingreglement op de aansluiting op het openbaar rioolnet, zoals goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbesluit dd. 19/12/2013 (32), wordt opgeheven. 

Artikel 2: 

Het retributiereglement op de aansluiting op het openbaar rioolnet of systemen voor individuele 
behandeling van afvalwater (IBA’s) wordt goedgekeurd volgens de hieronder opgenomen tekst. 

Artikel 3: 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

Artikel 4: 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 
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Retributiereglement op de aansluiting op het openbaar 
rioolnet of systemen voor individuele behandeling van 
afvalwater (IBA’s) 
Artikel 1: 

Er wordt een retributie geheven op de aansluitingen op het openbaar rioolnet en op de aansluitingen 
op systemen voor individuele behandeling van afvalwater (IBA’s). 

Artikel 2: 

De retributie is solidair verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet en diegene die eigenaar is 
van het gebouw of complex op het ogenblik van de aansluiting. 

Artikel 3: 

Het betalen van de retributie verleent de aanvrager geen eigendomsrecht op de aansluiting. 

Artikel 4 :  

De retributie bedraagt 760 EUR (excl. BTW) per individuele aansluiting. 

Artikel 5: 

De retributie is verschuldigd binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt aan de 
aanvrager toegestuurd door de TMVW en dit na uitvoering en oplevering van de werken. 

Artikel 6:  

Elke inning van een niet-betaling van de retributie zal gebeuren via een burgerlijke rechtsvordering. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

27. Erfpachtovereenkomst petanque-accommodatie Duinenweg - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 07/11/2013 tot goedkeuring van de gecoördineerde tekst van 
statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 25/02/2014 houdende goedkeuring van de gecoördineerde tekst 
van de statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gezien het maatschappelijk doel van van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke zoals 
omschreven in artikel 3 van de gecoördineerde statuten: 

“ Het AGB heeft als maatschappelijk doel: 

- het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domein van de 
gemeente Middelkerke en van haar eigen patrimonium; 

- het rendabiliseren en het valoriseren van het privaat domein van de gemeente 
Middelkerke en van haar eigen patrimonium.” 

Overwegende dat binnen de exploitatieopdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke het 
beheer van de petanquechalet gelegen in de Duinenweg te Middelkerke en de buitenverharding en 
petanquepleinen rondom het gebouw  door de gemeente kan overgedragen worden aan het 
autonoom gemeentebedrijf; 

Overwegende dat dit bovendien toelaat de kosten van deze infrastructuur bedrijfseconomisch te 
optimaliseren; 

Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt om de petanquechalet gelegen in de Duinenweg te 
Middelkerke en de buitenverharding en petanquepleinen in erfpacht te geven aan het Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gezien het opmetingsplan dd. 03/11/2014, opgemaakt door beëdigd landmeter Klaas Desaever; 
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Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notaris Isabelle Verhaeghe; 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad ingevolge  artikel 43 §2 12° van het 
gemeentedecreet; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De ontwerpakte tussen de gemeente Middelkerke en het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke 
m.b.t. de vestiging van een recht van erfpacht op de petanquechalet gelegen in de Duinenweg te 
Middelkerke en de buitenverharding en petanquepleinen rondom het gebouw, waarvan de tekst als 
bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel te van blijven uitmaken, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke en aan de 
notaris. 

  

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

28. Erfpachtovereenkomst voetbalkantine Leffinge - goedkeuring 

Op de vraag van raadslid Dirk De Poortere of hij de zitting moet verlaten wegens toepassing van een 
verbodsbepaling als bestuurslid van een voetbalclub, wordt geantwoord dat er hier geen sprake kan 
zijn van een onverenigbaarheid en dat het raadslid aanwezig mag blijven. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 07/11/2013 tot goedkeuring van de gecoördineerde tekst van 
statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 25/02/2014 houdende goedkeuring van de gecoördineerde tekst 
van de statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gezien het maatschappelijk doel van van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke zoals 
omschreven in artikel 3 van de gecoördineerde statuten: 

“ Het AGB heeft als maatschappelijk doel: 

- het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domein van de 
gemeente Middelkerke en van haar eigen patrimonium; 

- het rendabiliseren en het valoriseren van het privaat domein van de gemeente 
Middelkerke en van haar eigen patrimonium.” 

Overwegende dat binnen de exploitatieopdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke het 
beheer van de voetbalkantine te Leffinge en de verharding rondom de voetbalkantine  door de 
gemeente kan overgedragen worden aan het autonoom gemeentebedrijf; 

Overwegende dat dit bovendien toelaat de kosten van deze infrastructuur bedrijfseconomisch te 
optimaliseren; 

Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt om de voetbalkantine en de verharding rondom de 
voetbalkantine in erfpacht te geven aan het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gezien het opmetingsplan dd. 21/10/2014, opgemaakt door beëdigd landmeter Klaas Desaever; 

Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notaris Isabelle Verhaeghe; 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad ingevolge  artikel 43 §2 12° van het 
gemeentedecreet; 
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Beslist:  

Artikel 1:  

De ontwerpakte tussen de gemeente Middelkerke en het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke 
m.b.t. de vestiging van een recht van erfpacht op de voetbalkantine te Leffinge alsook de verharding 
rond de voetbalkantine, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel te van 
blijven uitmaken, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke en aan de 
notaris. 

  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

29. Domaniale concessie surfzone De Kwinte - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gezien het strand deel uitmaakt van het openbaar domein van het Vlaams Gewest; 

Gelet op de oprichting van watersportgebouw ‘De Kwinte’ te Westende ingevolge bouwrecht verleend 
door het Vlaamse Gewest;  

Gelet op artikel 1, § 4 van de zeedijk- en strandconcessie (niet gedekt door de strandconcessie) 
verleend door het Vlaams Gewest aan de gemeente Middelkerke: 

“ §4. De oprichting van grote duurzame constructies op, onder of in het strand of de zeedijk ten 
behoeve van de watersport (vb. clubhuizen), handel of immobiliën (vb. parkeergarages) is evenwel 
onderworpen aan een aparte concessie of bezettingscontract vanwege het Gewest, als eigenaar van 
de grond.” 

Overwegende dat het opportuun wordt geacht hiertoe een domaniale concessie af te sluiten op de 
grond ten behoeve van het watersportgebouw met rechten voor de gemeente van lange duur (27 
jaar); 

Gelet op de besprekingen met de Afdeling Kust; 

Gezien het ontwerp van concessieovereenkomst; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder met refertenummer 2014/665; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De concessieovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Middelkerke voor het 
strandgedeelte (grond), zoals aangeduid op het opmetingsplan 5.2-59/1 dd. 16/04/2014, waarvan de 
tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken wordt 
goedgekeurd. 

Artikel 2:  

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

Beleidsitem / AR 00500/6102004 

Actie / overig beleid Overig beleid (OB) 

Beschikbaar krediet Voldoende budget volgens meerjarenplanning 
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Bedrag van de uitgave (incl. BTW) Budget 2014 = €  2.535  

Naam en adres van de begunstigde Vlaams Gewest 

 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het Vlaams Gewest – afdeling Kust. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

30. Erfpachtovereenkomst watersportclub De Kwinte - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare gewone, zitting bijeen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 07/11/2013 tot goedkeuring van de gecoördineerde tekst van 
statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 25/02/2014 houdende goedkeuring van de gecoördineerde tekst 
van de statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gezien het maatschappelijk doel van van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke zoals 
omschreven in artikel 3 van de gecoördineerde statuten: 

“ Het AGB heeft als maatschappelijk doel: 

- het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domein van de 
gemeente Middelkerke en van haar eigen patrimonium; 

- het rendabiliseren en het valoriseren van het privaat domein van de gemeente 
Middelkerke en van haar eigen patrimonium.” 

Overwegende dat binnen de exploitatieopdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke het 
beheer van alle constructies van watersportclub De Kwinte  door de gemeente kan overgedragen 
worden aan het autonoom gemeentebedrijf; 

Overwegende dat dit bovendien toelaat de kosten van deze infrastructuur bedrijfseconomisch te 
optimaliseren; 

Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt om alle constructies van watersportclub De Kwinte in 
erfpacht te geven aan het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gezien het opmetingsplan dd. 16/04/2014 opgemaakt door de Landmeetkundige cel van het Vlaams 
gewest; 

Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notaris Isabelle Verhaeghe; 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De ontwerpakte tussen de gemeente Middelkerke en het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke 
m.b.t. de vestiging van een recht van erfpacht op alle constructies van watersportclub De Kwinte, 
waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel te van blijven uitmaken, wordt 
goedgekeurd. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de gemeente Middelkerke en aan de notaris. 

  

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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31. Uitgaven 2014 - verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone 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 2014/646; 

Na beraadslaging; 

Beslist:  

Enig artikel: 

Goedkeuring te verlenen aan de toekenning van onderstaande toelagen 

Beleidsitem/AR: 07010/6493000 (Cultuur) 

Actie 2.2.3.1 

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen  

 

Verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen €1.484,16  

Kaartkampioenschap Groot Middelkerke €450,00  

KVLV-Agra : zingen bij het kampvuur €475,00  

Resterend bedrag nog door de gemeenteraad te verdelen €559,16  

. 
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

32. Aanpassing openingsuren en tarieven zwembad Duinenbad - goedkeuring 

Raadslid G. Verdonck vraagt zich af waarom er een groter zwembad zou moeten gebouwd worden als 
men nu de openingsuren vermindert wegens een beperkte bezetting van het huidig zwembad. Hij 
vraagt waarom Oostende niet mee genomen werd bij de vergelijking met omliggende gemeenten.Wat 
de tariefverhoging betreft stelt het raadslid vast dat de grote efficiëntiewinsten niet gezocht moeten 
worden bij de uitbating van de sportaccommodatie. 

Volgens schepen J. Devey is het voorliggend uurschema rationeler en het tarievenstelsel 
gelijkvormiger, ook in vergelijking met de buurgemeenten. Oostende werd in de vergelijking niet 
opgenomen omdat het een 50 meter bad betreft. Er is een investering nodig van € 900.000 om het 
huidig zwembad te moderniseren.  

Volgens raadslid J.M. Dedecker is de gevolgde redenering (’t is klein, er is veel volk en we doen 
vroeger dicht)eigenaardig te noemen. Schepen J. Devey antwoordt dat het vooral tijdens het seizoen 
zeer druk is en dat het open zijn tot 21 uur buiten het seizoen niet nodig is. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat de concessionaris van het cafetaria verbonden aan het zwembad 
een vrijstelling van B.T.W. op de concessievergoeding heeft verkregen, wat niet te verdedigen is in 
relatie met de zwembadtarieven. Schepen J. Devey verwijst naar een collegebeslissing van 
02/09/2014 terzake waarbij aan de TMVW volgend advies werd verleend i.v.m. de 
concessievergoeding: indexering ja, nutsvoorzieningen ja, concessievergoeding = inclusief BTW. 
Raadslid J.M. Dedecker stelt dat de gemeente in dat geval de BTW ten laste neemt en spreekt van 
een sinterklaasgeschenk aan een familie met nauwe politieke banden. De voorzitter verwijst naar het 
advies en de motivering opgenomen in voornoemd collegebesluit. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 15/07/2014 punt 116 
waarin goedkeuring werd gegeven om de tarieven en de openingsuren van zwembad Duinenbad aan 
te passen; 

Gelet op het gunstig advies van Farys, de nieuwe bedrijfsnaam van TMVW; 

Gelet op de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van G. Verdonck, L. Maesen, J.M. Dedecker, D. Demarcke, D. De Poorter, C. Niville 
en B. Ryckewaert die tegen stemmen en Danny Van Den Broucke die zich onthoudt. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Akkoord te gaan met de nieuwe tarieven en openingsuren van zwembad Duinenbad die van 
toepassing zijn met ingang van 20 december 2014 en dit volgens het overzicht tarieven en 
openingsuren dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel van uit te maken. 

Artikel 2:  

Te vragen aan de sportdienst om deze wijzigingen kenbaar te maken bij het publiek via de 
gebruikelijke kanalen zoals via de website, Facebook enz. 

Artikel 3: 
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Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de sportdienst, informatiedienst, rekendienst, 
personeelsdienst en Farys. 

Stemming: 13 stemmen voor, 7 stemmen tegen, 1 onthouding 

33. Straatbenaming voor de verkaveling gelegen langs de Hofstraat - definitieve goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 10/06/2014 (pt 35) houdende principiële 
goedkeuring van de nieuwe straatbenaming voor de verkaveling gelegen langs de Hofstraat; 

Gelet op het decreet van 28/01/1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen, inzonderheid hoofdstuk III houdende voorschriften betreffende het vaststellen of wijzigen van 
namen van openbare wegen en pleinen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28.08.2014 (pt 46) houdende principiële goedkeuring 
van de nieuwe straatbenaming voor de verkaveling gelegen langs de Hofstraat, zijnde Hooilandstraat; 

Gezien er gedurende de periode van 06/10 t.e.m 06/11/2014 een openbaar onderzoek werd 
gehouden omtrent deze nieuwe straatbenaming; 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek dd. 19.11.2014 waaruit blijkt dat er 
geen bezwaren werden ingediend; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Definitieve goedkeuring te verlenen aan de straatbenaming “Hooilandstraat” voor de verkaveling 
gelegen langs de Hofstraat. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

34. Openbaar onderzoek bij de stroomgebiedbeheerplannen - opmerkingen/bezwaren bij het 

ontwerp van herzien zoneringsplan en ontwerp uitvoeringsplan - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het decreet van 05 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 
10.2.3, §1, 20°; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 25, §3, artikel 27, 
§1 en §3, artikel 28 en artikel 35, §2; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de 
regels voor de scheiding tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 
vaststelling van de zoneringsplannen; 

Gelet op Vlarem titel II, artikels 2.3.6.4, 6.2.2.1.2 en 6.2.2.4.1; 

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 2008 betreffende de vaststelling van het definitief 
zoneringsplan van de gemeente Middelkerke; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 maart 2014 tot wijziging van diverse bepalingen 
van het besluit van de Vlaamse regering van 09 september 2005 betreffende de geografische indeling 
van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van titel I van het 
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding 
tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de 
zoneringsplannen; 
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Gezien het definitief zoneringsplan om de zes jaar getoetst en zo nodig, gelijktijdig en conform de 
procedure voor vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen, wordt herzien; 

Overwegende dat de definitieve zoneringsplannen in ieder geval van kracht blijven tot de herziene 
definitieve zoneringsplannen in het stroomgebiedbeheerplan zijn opgenomen en bekendgemaakt; 

Overwegende dat het zoneringsplan voor het buitengebied een onderscheid maakt tussen de 
gebieden met collectieve sanering en de gebieden met individuele sanering; 

Gezien het zoneringsplan de basis vormt voor de opmaak van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan; 

Overwegende dat het uitvoeringsplan onderdeel uitmaakt van de stroomgebiedbeheerplannen en 
wordt goedgekeurd conform de procedure voor vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen; 

Overwegende dat een uitvoeringsplan volgende informatie moet omvatten: de uitvoering en de timing 
van de projecten, de onderlinge afstemming van de projecten en de scheidingslijn tussen de 
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting; 

Overwegende dat in een uitvoeringsplan de exacte ligging van de overnamepunten in het 
buitengebied wordt vastgelegd; 

Overwegende dat in een uitvoeringsplan de gebieden worden aangeduid waarvoor bij (her)aanleg van 
een riolering geen optimaal gescheiden stelsel verplicht is; 

Gezien een uitvoeringsplan de deadline vastlegt voor de uitbouw van de individuele zuivering; 

Overwegende dat voor elke gemeente een ontwerp van herzien zoneringsplan en een ontwerp van 
uitvoeringsplan, als onderdeel van het ontwerp van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021, in 
openbaar onderzoek voorligt van 09 juli 2014 t.e.m. 08 januari 2015 en dat daarna, gelijktijdig met de 
stroomgebiedbeheerplannen, het definitief herzien zoneringsplan en het definitief uitvoeringsplan zal 
worden vastgesteld door de Vlaamse regering; 

Gezien de volgende opmerkingen/bezwaren na overleg met de rioolbeheerder werden geformuleerd: 

Planonderdeel Onderwerp Opmerking Cluster/Gup nr. 

Zoneringsplan Middelkerke Schorestraat 8: deze hoeve was reeds voorzien 
van een IBA en werd bij de dorpskernvernieuwing 
niet aangesloten op de riolering wegens de hoge 
kostprijs voor aansluiting 
=) te wijzigen van groen naar rode cluster (IBA) 

321-395 

Zoneringsplan Middelkerke Rattevallestraat 14: dit domein is te ver van de 
openbare weg gelegen, met als gevolg dat de 
kostprijs voor aansluiting op de riolering te hoog 
zal zijn 
=) te wijzigen van groen naar rode cluster (IBA) 

318-225 

GUP Middelkerke Rozenlaan: de pare kant van de woningen is 
aangesloten op riolering gemeentelijk park, de 
onpare kant van de woningen is aangesloten op 
riolering Petunialaan en één gebouw op riolering 
Normandlaan 

35011-041 

GUP Middelkerke Ambachtelijke zone (Lisdoddenstraat, Papaver-
straat en Biezenstraat): gemengde riolering is 
aangesloten op nieuw aangelegd dwa-stelsel in 
de Oostendelaan dat verbonden is met de 
collector langs de campings en vloeit naar het 
pompstation Sluisvaartstraat 

35011-045 

Overwegende dat de opmerkingen of bezwaren bij het ontwerp van herzien zoneringsplan en het 
ontwerp van uitvoeringsplan dienen geformuleerd te worden via het inspraakformulier op 
www.volvanwater.be; 

Beslist:  

http://www.volvanwater.be/
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Artikel 1: 

De gemeenteraad hecht haar akkoord aan de geformuleerde opmerkingen/bezwaren bij het ontwerp 
van herzien zoneringsplan en het ontwerp van uitvoeringsplan als volgt: 

Planonderdeel Onderwerp Opmerking Cluster/Gup nr. 

Zoneringsplan Middelkerke Schorestraat 8: deze hoeve was reeds voorzien 
van een IBA en werd bij de dorpskernvernieuwing 
niet aangesloten op de riolering wegens de hoge 
kostprijs voor aansluiting 
=) te wijzigen van groen naar rode cluster (IBA) 

321-395 

Zoneringsplan Middelkerke Rattevallestraat 14: dit domein is te ver van de 
openbare weg gelegen, met als gevolg dat de 
kostprijs voor aansluiting op de riolering te hoog 
zal zijn 
=) te wijzigen van groen naar rode cluster (IBA) 

318-225 

GUP Middelkerke Rozenlaan: de pare kant van de woningen is 
aangesloten op riolering gemeentelijk park, de 
onpare kant van de woningen is aangesloten op 
riolering Petunialaan en één gebouw op riolering 
Normandlaan 

35011-041 

GUP Middelkerke Ambachtelijke zone (Lisdoddenstraat, Papaver-
straat en Biezenstraat): gemengde riolering is 
aangesloten op nieuw aangelegd dwa-stelsel in 
de Oostendelaan dat verbonden is met de 
collector langs de campings en vloeit naar het 
pompstation Sluisvaartstraat 

35011-045 

 

Artikel 2: 

Deze opmerkingen/bezwaren worden vóór het einde van het openbaar onderzoek via de riool-
beheerder Farys/TMVW doorgegeven aan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (C.I.W.). 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

35. Agendapunt toegevoegd op vraag van Danny Van Den Broucke - streaming 

gemeenteraadszittingen en evenementen 

Raadslid J.M. Dedecker vindt het een fantastisch voorstel. Zijn fractie steunt het. Ook herinnert het 
raadslid eraan dat hij tijdens de raadszitting van 28/01/2013 reeds hetzelfde gevraagd heeft. 

Raadslid L. Maesen verklaart zich akkoord met het voorstel. Het streamen alleen zal niet voldoende 
zijn. Er zal meer moeten gebeuren, waaronder het moderniseren van de raadzaal (met stem- en 
geluidsinstallatie). 

Ook raadslid G. Verdonck verklaart het idee genegen te zijn. Volgens het raadslid zal het ook voor de 
meerderheid een impuls zijn om beter voorbereid naar de vergadering te komen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dit agendapunt werd op vraag van raadslid Danny Van Den broucke toegevoegd aan de agenda van 
de gemeenteraadszitting overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet; 

Het werd toegelicht en voorgesteld als volgt: 

‘Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het verlangen van de burger om steeds meer betrokken te worden bij het plaatselijk beleid en 

de intentie van het gemeentebestuur om burgerparticipatie hoog in het vaandel te voeren; 



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 11/12/2014 - p. 42/44 

 

Overwegende dat de gemeente Middelkerke een open huis wil zijn voor zijn inwoners en een 

transparant beleid wil voeren rekening houdend met de bekommernissen van zijn bevolking; 

Gelet op de bijzondere samenstelling van de Middelkerkse bevolking die voor een belangrijk gedeelte 

ook bestaat uit 2
de

 verblijvers die niet altijd in de mogelijkheid verkeren om de gemeenteraadszittingen 

bij te wonen;  

Overwegende dat de 2
de

 verblijvers een publiek vormen dat beter gekoesterd wordt daar hun inbreng 

in de leefbaarheid van Middelkerke niet onbelangrijk is; 

 Overwegende dat de publieke streaming heel wat meer mensen bij het beleid kan betrekken en dat 

ook heel wat senioren daardoor de mogelijk krijgen om de plaatselijke politiek op de voet te volgen; 

Overwegende dat door de publieke streaming ook de gemeenteraadsleden gemotiveerd kunnen 

worden om het publieke debat op een hoogstaand niveau te laten verlopen;  

Overwegende dat het voor de gemeenteraadsleden zelfs een stimulans kan betekenen om  t.a.v. het 

thuispubliek zich positief te profileren en het debat meer inhoud te geven; 

Overwegende dat dit systeem eveneens een absolute  archiveringsmeerwaarde biedt; 

Gelet op de ervaring van de gemeentebesturen Koksijde en Oostende met het publiek streamen van 

de gemeenteraadszittingen en de meegestuurde info (zie bijlage); 

Gelet op de informatie betreffende de kostprijs die momenteel  in Oostende 910€ (incl BTW) per zitting 

bedraagt, wat gezien de totale kostprijs van een gemeenteraadszitting haalbaar lijkt; 

Overwegende dat de implementatie van dit communicatiemiddel de laatste jaren ook steeds 

goedkoper is geworden en dat die techniek ook gebruikt kan worden om andere evenementen voor 

een thuisblijvend publiek toegankelijk te maken; 

Overwegende dat een groter publiek belangrijk is om de omvangrijke financiële impulsen bij 

toeristische activiteiten te blijven verantwoorden; 

Beslist principieel : 

Art. 1: er wordt onderzocht wat de implementatie van de publieke streaming van 

gemeenteraadszittingen en grote evenementen in Middelkerke inhoudt aan mogelijkheden en wat de 

kostprijs daarvan bedraagt. 

Art.2: er wordt nagegaan of dit dossier eventueel in samenwerking met ‘Toerisme Middelkerke vzw’ 

wordt voorbereid.’ 

Gezien de motivering van voornoemd besluit; 

Gehoord de burgemeester met volgende elementen: 

- streamen gebeurt door kleine groep gemeenten. Middelkerke hangt dus niet hopeloos 
achterop. 

- Geen onderzoek naar effect op participatie van de burger. 

- Resultaten i.v.m. aantal kijkers wijzen op gering succes. 
In Kortrijk (2013) is er sprake van 50 à 70 live viewers, dit is 0,09% van de bevolking. Ik 
Koksijde (ook 2013) telt men tussen de 0 en de 31 viewers. Dit is een bereik van maximum 
0,10%. 
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- De huidige werkwijze waarbij iedereen welkom is op de gemeenteraadszittingen, waarbij de 
sleuteldocumenten o.a. via de website beschikbaar zijn en waarbij de pers wordt uitgenodigd 
komt op dit ogenblik tegemoet aan de voorwaarden voorzien bij wet en decreet. 

- Met de info die we nu hebben, kunnen we alleen maar besluiten dat de kostprijs om over te 
gaan tot livestreaming niet in verhouding staat met het mogelijk bereik en het resultaat dat we 
daar mee kunnen halen. 

- In een tijd waar de middelen van de lokale overheid schaars zijn, en waar er overal moet 
bespaard worden, lijkt ons een deftig livestreamsysteem op dit moment installeren echt geen 
prioriteit.  

- Het bestuur is het voorstel evenwel niet volledig ongenegen, maar wenst niet overhaast te 
werk te gaan.  
Wij willen dit idee meenemen en onderzoeken in het kader van de geplande renovatie van de 
raadzaal, wanneer dit gedeelte van het gemeentehuis aangepakt wordt. Deze renovatie van 
de raadzaal zal  toestaan om op een verantwoorde wijze moderne technieken te voorzien, 
zoals een geluids- en steminstallatie, een projectiemogelijkheid met beamer en scherm en het 
voorzien van opnamemogelijkheden, zowel visueel als auditief.  
In afwachting van deze renovatie willen wij ons dus niet halsoverkop in een digitaal avontuur 
storten en stellen wij voor om het voorstel niet goed te keuren. 

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

Beslist:  

Bijgevolg wordt het voorstel van raadslid D. Van Den Broucke houdende streaming 
gemeenteraadszitting en evenementen niet goedgekeurd. 

Stemming: 8 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

Vragen van raadsleden 

Raadslid B. Ryckewaert vraagt om de uitnodigingen aan de raadsleden via mail te bezorgen. Zij 
vraagt tevens hoe het komt dat briefwisseling op haar naam soms geopend wordt. De burgemeester 
antwoordt dat de vraag naar digitaliseren van uitnodigingen voorgelegd zal worden aan de 
informatiedienst. Het openen van de post gebeurt machinaal en bijgevolg kan er soms ongewenst 
briefwisseling geopend worden. 

Raadslid B. Ryckewaert stelt dat dienstvoertuigen soms geparkeerd worden op plaatsen waar een 
parkeerverbod van toepassing is (zoals locaties boerenmarkt of rommelmarkt.) Zij vraagt om 
betrokkenen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. De burgemeester antwoordt dat er terzake een 
interne nota zal verspreid worden. 

Raadslid J.M. Dedecker vindt dat het mogelijk moet zijn om rechtstreeks vragen te stellen aan het 
personeel bij de studie van gemeenteraadsdossiers. De voorzitter verwijst naar de bestaande 
regeling, stelt dat een eenvoudige mail aan de secretaris volstaat en dat één en ander nodig is om 
eenvormigheid in de communicatie te bereiken. 

Op vraag van raadslid J.M. Dedecker i.v.m. de historische graslanden verwijst schepen F. Ampe-
Duron naar de bezwaren opgenomen in het besluit van het college dd.09/12/2014(TL1). 

Op de opmerking van raadslid L. Maesen dat de regeling voor de historische permanente graslanden 
goedgekeurd werd in de Vlaamse regering met CD&V in de meerderheid antwoordt F. Ampe-Duron 
dat het toen een andere coalitie betrof. 

Raadslid D. Van Den Broucke vraagt naar een gebeurlijk initiatief om de straatverlichting te doven. De 
burgemeester antwoordt dat dit onderzocht werd. Zij vraagt zich af of de kosten opwegen tegen de 
baten en inzonderheid of het verantwoord is om een toeristische kustgemeente op bepaalde uren 
pikdonker te maken. 
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Raadslid G. Verdonck vraagt om na te gaan of de verlichting op de zeedijk niet voor de helft kan 
gedoofd worden zoals vroeger gebeurde. 

Op de vraag van L. Maesen of er in de Henri Jasparlaan reeds aansluitpunten voor de openbare 
verlichting werden voorzien, antwoordt schepen L. Pylyser-Dewulf bevestigend. Op de opmerking van 
het raadslid dat het blijkbaar een verdubbeling betreft in vergelijking met vroeger, antwoordt de 
schepen dat er meer lichtpunten voorzien werden langs de kant van de duinen om het 
onveiligheidsgevoel weg te werken. 

Raadslid L. Maesen merkt op dat er 2 jaar geleden verklaard werd dat de trambedding in 
Lombardsijde zou verlegd worden. 

Schepen L. Pylyser-Dewulf merkt op dat er problemen gerezen zijn met de stad Nieuwpoort. De stad 
heeft een nieuwe visie op de ontwikkeling van de zone en wenst een bijkomende doorsteek. 

Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat de plannen van de stad Nieuwpoort een ideaal moment zijn om 
ook de zone van Lombardsijde in het plan mee op te nemen. 

Volgens schepen L. Pylyser-Dewulf is er een intergemeentelijke begeleidingscommissie actief. Er 
wordt een overeenkomst gezocht met de stad Nieuwpoort. 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u05. 

de secretaris de voorzitter 

Pierre Ryckewaert Michel Landuyt 

 

 

 


