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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. 

 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

De voorzitter geeft  aan de raad kennis van: 

 Het antwoord van de Gemeentelijke Holding NV op de vragen van de gemeente Middelkerke 
tijdens de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV van 24/06/2015. Deze 
antwoorden werden aan alle raadsleden gemaild. De antwoorden worden als bijlage bij deze 
mededelingen gevoegd. 

 De uitbreiding van het aantal ondertekenaars van het burgemeestersconvenant. 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 06/07/2015 - goedkeuring 
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“Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat schepen L. Pylyser-Dewulf bij zijn vraag wie de vergunningen 

zou afleveren voor het hindernissenparcour geantwoord dat stedenbouw Brugge de vergunning zou 

afleveren. 

Schepen L. Pylyser-Dewulf ontkent dit. Zij verklaart de procedure ter zake te kennen. 

Raadslid J.M. Dedecker vraagt om de raadszittingen voortaan minstens op te nemen (minstens audio) 

en o.a. soortgelijke discussies te vermijden. 

Raadslid J.M. Dedecker herinnert aan zijn voorstel i.v.m. de omvorming tot gemeentelijke vzw’s. Hij 

stelt vast dat de opvolging van dit punt niet geagendeerd werd en vraagt om dit tijdens een volgende 

raadszitting te agenderen. 

De voorzitter antwoordt dat er nota genomen wordt van zijn vraag.” 

Vervolgens wordt mondeling gestemd over het verslag (met inbegrip van de opmerkingen): alle 

aanwezige raadsleden stemmen voor. 

Bijgevolg wordt het verslag (met inbegrip van de opmerkingen) goedgekeurd. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Huishoudelijk reglement IBO De Strandjutter - hervaststelling 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het om de werking van het IBO in goede banen te leiden en te organiseren volgens de 
voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang, het 
noodzakelijk is een huishoudelijk reglement op te maken; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 22/08/2013(24) houdende de goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement IBO De Strandjutter; 

Gezien het huishoudelijk reglement gewijzigd moet worden ingevolge wijzigingen betreffende o.a. 
subsidiering, tarifering, lokale afspraken met scholen, verduidelijken rechten en plichten, enzomeer; 

Gezien het opportuner én eenvoudiger geacht wordt om het huishoudelijk reglement opnieuw vast te 
stellen; 

Gezien het advies van het OCMW ivm het sociaal tarief (= gunstig voor stelsel voorzien in voorliggend 
ontwerp van huishoudelijk reglement); 

Gezien het besluit van het college dd. 14/07/2015 (73) ivm het tarievenstelsel; 

Gezien het ontwerp van het nieuw huishoudelijk reglement IBO De Strandjutter; 

Gezien de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad; 

Gezien het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gehoord schepen B. Vandekerckhove om de datum van inwerkingtreding van het reglement bij wijze 
van amendement aan te passen van 01/09/2015 in 01/01/2016; 

Gezien artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
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Gezien de mondelinge stemming over het amendement met volgend resultaat: alle aanwezige 
raadsleden stemmen voor; 

Gezien vervolgens de stemming over het voorstel; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het huishoudelijk reglement IBO De Strandjutter wordt hervastgesteld, volgens de tekst hieronder 
opgenomen. 

Artikel 2:  

Het reglement treedt in werking op 01/10/2016.  

Artikel 3: 

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

Artikel 4: 

Het huishoudelijk reglement IBO De Strandjutter, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 
22/08/2013(24) wordt opgeheven met ingang van 01/09/2015. 

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de afdeling Welzijn. 

Huishoudelijk reglement IBO De Strandjutter 
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1 ALGEMENE INFORMATIE 

1.1 Organisator 

Het gemeentebestuur Middelkerke is de organisator van de hieronder opgesomde 
kinderopvanglocatie(s). 

Rechtsvorm: Gemeentebestuur 

Ondernemingsnummer:  0207 4956 68 

 

Adres:  Gemeentebestuur Middelkerke 

 Spermaliestraat 1 

 8430 Middelkerke 

Telefoon:  059 31 30 16 

E-mail:  info@middelkerke.be 

Website:  www.middelkerke.be  

 

1.2 Kinderopvanglocatie(s) en verantwoordelijke 

1.2.1 Verantwoordelijke 

Deze persoon leidt de kinderopvang:  

Ann Pille is verantwoordelijk voor de 4 opvanglocaties 

Telefoon: 059 31 95 75 

E-mail:  ann.pille@middelkerke.be  

Je kan de verantwoordelijke telefoneren tijdens de kantooruren. 

 

1.2.2 Regeling tijdens het schooljaar 

De strandjutter is op elke vestigingsplaats open van 6 u 30 tot 19 u 30, behalve in de locatie Slijpe is 
er enkel voor en naschoolse opvang. Ook tijdens de krokus, kerst en herfstvakantie is het IBO open 
op de locaties Middelkerke, Westende en Leffinge. 

De strandjutter is gesloten op wettelijke en gemeentelijke feestdagen. Tussen kerst en Nieuwjaar is de 
opvang ook gesloten. 

Extra sluitingsdagen of afwijkingen van de uurregeling worden tijdig aangekondigd via de brochure 
LOL@middelkerke en door een bericht in de opvang. 

 

De Strandjutter Middelkerke 

Naam:   De strandjutter Middelkerke 

Adres:   Westendelaan 10 

  8430 Middelkerke 

http://www.middelkerke.be/
mailto:ann.pille@middelkerke.be


 
 

 
 
10/09/2015  

 
Pagina 6 van 71 

 

Telefoon: 059 31 99 55 

E-mail:  bko.middelkerke@middelkerke.be  

De Strandjutter is open op: 

voorschools : 06.30 u - 08.30 u 

naschools :  16.00 u – 19.30 u 

woensdagmiddag 11.30 u – 19.30 u 

vrijdagnamiddag 15.15 u – 19.30 u 

snipper- en vakantiedagen 06.30 u – 19.30 u 

brugdagen  06.30 u – 19.30 u 

Samenwerking met scholen 

De kinderen uit de gemeenteschool De Duinpieper, de Vrije school Sint-Jozef Middelkerke en De 
Rietzang worden in deze locatie opgevangen. 

De kinderen die in de deelgemeentes Middelkerke of Wilskerke wonen en niet in Middelkerke school 
lopen en in vakanties naar de opvang komen, kunnen in deze locatie terecht. 

 

De Strandjutter Leffinge 

Naam:  De strandjutter Leffinge 

Adres:  Ieperleedstraat, 60 

 8432 Leffinge 

Telefoon: 059 30 38 78 

E-mail: bko.leffinge@middelkerke.be 

De Strandjutter is open op: 

voorschools : 06.30 u - 08.30 u 

naschools :  16.00 u – 19.30 u 

woensdagmiddag 11.30 u – 19.30 u 

vrijdagnamiddag 15.15 u – 19.30 u 

snipper- en vakantiedagen 06.30 u – 19.30 u 

brugdagen  gesloten. De kinderen kunnen in de opvanglocatie Middelkerke terecht.  

Samenwerking met scholen 

De kinderen uit de gemeenteschool De Bonte Pier en de Vrije school Sint-Jozef Leffinge worden in 
deze locatie opgevangen. Op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen komen ook de kinderen 
van de scholen uit Slijpe naar Leffinge. Het IBO staat in voor vervoer op woensdagmiddag van de 
scholen in Slijpe naar Leffinge. 

De kinderen die in de deelgemeentes Leffinge, Slijpe, Mannekesvere, Schore of Sint-Pieters-Kapelle 
wonen en niet in Middelkerke school lopen en in vakanties naar de opvang komen, kunnen in deze 
locatie terecht. 

 

mailto:bko.middelkerke@middelkerke.be
mailto:bko.leffinge@middelkerke.be
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De Strandjutter Slijpe 

Naam:  De strandjutter Slijpe 

Adres:  Diksmuidestraat 17 

 8433 Slijpe 

Telefoon: 059 30 69 53 

E-mail: bko.slijpe@middelkerke.be 

De Strandjutter is open op: 

voorschools : 06.30 u - 08.30 u 

naschools :  16.00 u – 19.30 u 

woensdagmiddag de kinderen worden naar de opvanglocatie Leffinge gebracht. 

vrijdagnamiddag 15.15 u – 19.30 u 

snipper- en vakantiedagen gesloten. De kinderen kunnen in de opvanglocatie Leffinge terecht. 

brugdagen  gesloten. De kinderen kunnen in de opvanglocatie Middelkerke terecht.  

Samenwerking met scholen 

De kinderen uit de gemeenteschool ’t Slijpertje en de Vrije school Sint-Jozef Slijpe worden in deze 
locatie opgevangen.  

 

De Strandjutter Westende 

Naam:  De strandjutter Westende 

Adres:  Westendelaan 309 

 8434 Westende 

Telefoon: 059 31 95 57 

E-mail: bko.westende@middelkerke.be 

De Strandjutter is open op: 

voorschools : 06.30 u - 08.30 u 

naschools :  16.00 u – 19.30 u 

woensdagmiddag 11.30 u – 19.30 u 

vrijdagnamiddag 15.15 u – 19.30 u 

snipper- en vakantiedagen 06.30 u – 19.30 u 

brugdagen  gesloten. De kinderen kunnen in de opvanglocatie Middelkerke terecht. 

Samenwerking met scholen 

De kinderen uit de gemeentescholen De Duinpieper en t’Lombardje, de Vrije scholen Sint-Lutgardis 
Westende en Sint-Jozef Lombarsijde worden in deze locatie opgevangen.  

De kinderen die in de deelgemeentes Westende en Lombardsijde wonen en die niet in Middelkerke 
school lopen en in vakanties naar de opvang komen, kunnen in deze locatie terecht. 

 

mailto:bko.slijpe@middelkerke.be
mailto:bko.westende@middelkerke.be
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1.2.3 Regeling paasvakantie en zomervakantie: 

Voor peuters en eerste kleuterklas: 

 

 waar  Van  Tot  

Paasvakantie:  Leffinge  6.30 tot aankomst bus, 
vervoer naar Middelkerke  

Vanaf aankomst bus uit 
Middelkerke tot 19.30 u  

 Westende  6.30 u tot aankomst bus, 
vervoer naar Middelkerke  

Vanaf aankomst bus uit 
Middelkerke tot 19.30 u  

 Middelkerke  6.30 u  19.30 u  

Zomervakantie  Leffinge  

Middelkerke 

Westende 

6.30 u  

6.30 u  

6.30 u tot aankomst bus, 
vervoer naar Middelkerke  

19.30 u  

19.30 u  

Vanaf aankomst bus uit 
Middelkerke tot 19.30 u  

 

Voor de oudere kinderen  

Alle kinderen vanaf het jaar waarin ze 5 jaar worden (=2° kleuterklas) gaan naar de speelpleinwerking. 
Als ouders opvang nodig hebben voor de start van de speelpleinwerking, of na het einde van de 
speelpleinwerking, dan kunnen de kinderen in het IBO terecht. Er zijn drie locaties open.  

Er is geen vervoer voorzien tussen de grabbelkiddies of grabbelpaswerking en de buitenschoolse 
opvang. Indien je kind opgehaald wordt voor, of na de grabbelkiddies / grabbelpaswerking in het IBO 
afgezet wordt, kan een combinatie wel. 

Leffinge, Middelkerke en 
Westende 

Voor speelpleinwerking  Vanaf 6.30 u  

Na speelpleinwerking  Tot 19.30 u  

 

1.3 Telefoon in geval van nood 

In geval van nood bel je bij voorkeur de locatie op waar je kind(eren) wordt(en) opgevangen.  

Buiten de openingstijden van de opvang, kan je het contactnummer van het IBO opbellen op 059 31 
95 75. U wordt doorgeschakeld naar een GSM van een van de verantwoordelijken uit de 
kinderopvang. Laat eventueel een duidelijke boodschap na, met uw telefoonnummer. We bellen je zo 
spoedig mogelijk terug. 

Bel dit nummer enkel in uitzonderlijke noodgevallen buiten de kantooruren. 

 

1.4 Kind en Gezin 

De gemeente Middelkerke heeft een erkenning voor elk van de kinderopvanglocaties en voldoet aan 
wettelijke voorwaarden. 

Naam:   Kind en Gezin  
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Adres:   Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel  

Telefoon:  078 150 100 

E-mail:   info@kindengezin.be 

Website:  http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/ 

 

 

1.5 Ouders 

Met ‘ouders’ worden in dit reglement bedoeld de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, of in 
rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben. 

 

2 HET BELEID  

2.1 De aangeboden kinderopvang 

Ons initiatief staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter-en basisonderwijs die in 
Middelkerke schoollopen, er woonachtig zijn of van wie minstens één van de ouders in Middelkerke 
werken. Enkel kinderen die minstens al één dag naar de kleuterschool gingen kunnen in de 
buitenschoolse opvang terecht, ongeacht hun leeftijd.  

Kinderen met speciale of bijzondere noden zijn welkom in de opvang. We verwachten dat de ouders 
bereid zijn om ons correct te informeren over de noden van hun kind. We evalueren deze opvang 
rekening houdend met de draagkracht van het kind zelf, de groep en het team begeleid(st)ers. We 
willen hierover gedurende de gehele opvangperiode communiceren met de ouders.  

Tijdens de kerst, krokus en herfstvakantie zijn alle kinderen van kleuter- en lagere school welkom in 
het IBO. In de paas- en zomervakantie richt het IBO zich specifiek tot de peuters en kinderen uit de 
eerste kleuterklas. Voor de oudere kinderen is er een aanbod vanuit de jeugddienst. Aansluitend met 
de speelpleinwerking kunnen de oudere kinderen voor en na de speelpleinwerking in het IBO terecht. 
Voor kinderen met specifieke zorgbehoefte kan worden afgeweken van de leeftijdsafspraken. 

Het IBO Middelkerke wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, 
afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. 

2.1.1 Het pedagogisch beleid 

De Strandjutter biedt flexibele opvang aan. In samenspraak met de ouders kunnen kinderen in de 
opvang ontbijten of een avondmaal nuttigen. Het IBO voorziet rustbedjes/zetel waar kinderen kunnen 
rusten indien ze daar nood aan hebben. 

2.1.2 Afspraken over eten 

Ontbijt 

Je kind eet bij voorkeur thuis. In overleg met de begeleiders kan tussen 06.30 en 08.00 uur een 
meegebracht ontbijt in de opvang genuttigd worden. 

Tussendoortjes 

De opvang biedt de mogelijkheid aan om een tussendoortje aan te schaffen, dit is een koek of een 
drankje (melkdrank of fruitsap). Het tussendoortje wordt maandelijks afgerekend met de facturatie. 

mailto:info@kindengezin.be
http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/
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Kinderen die zelf een tussendoortje bij hebben, mogen dit opeten. We vragen om geen 
chocoladerepen, snoep of chips mee te geven. Frisdranken worden afgeraden. 

Kinderen mogen doorlopend water drinken. Dit wordt in de opvang ter beschikking gesteld. 

Tijdens de paasvakantie en grote vakantie voorziet de opvang in een gratis portie fruit voor elk kind. 

Middageten 

Op woensdagen, schoolvrije dagen en vakanties brengt je kind boterhammen mee om te eten. Een 
drankje mag ook. We vragen om geen frisdrank mee te brengen. Er is geen mogelijkheid om een 
maaltijd op te warmen. 

Kinderen mogen doorlopend water drinken. Ook bij het eten krijgt elke kind een drankje aangeboden. 
Dit drankje wordt maandelijks afgerekend met de facturatie. 

Avondeten 

Na 18.00 u kan je kind na overleg met de begeleiders een meegebrachte broodmaaltijd nuttigen. 

2.1.3 Afspraken over opvolging van de kinderen 

De begeleiders hebben voldoende aandacht voor elk kind. Als er opgemerkt wordt dat een kind 
regelmatig moeilijk gedrag vertoont of zich niet goed voelt (in de opvang), komt dit aan bod in de 
teamvergadering. Samen wordt gezocht naar een geschikte aanpak of oplossing. Indien we hier niet 
in slagen worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht en vragen we hun advies. 

Indien een kind begeleid wordt op medisch of psychisch vlak is het belangrijk dat de ouders de 
opvang hierover informeren zodat de begeleiders hun aanpak kunnen afstemmen op de noden van 
het kind. 

2.2 Inschrijving 

2.2.1 Inschrijving 

Het IBO vraagt aan de ouders om alle belangrijke gegevens te noteren op het inlichtingenformulier. We 
vragen zowel naar praktische gegevens (vb adres en telefoon) als naar gewoonten van het kind of 
belangrijke weetjes rond de aanpak of gezondheid. Indien je verhuist of verandert van telefoonnummer 
geef je deze nieuwe gegevens steeds door.  

Voorts vragen we wie we kunnen bereiken in geval van nood en of er bepaalde specifieke zorgen – 
o.a. van medische aard – zijn.  

Bij het ondertekenen van het inlichtingsformulier en de schriftelijke overeenkomst verklaar je je akkoord 
met alle elementen van het huishoudelijk reglement 

Eerste kennismaking 

In een eerste kennismaking geven we je graag een rondleiding. Wij vertellen je over hoe we werken.  

Inschrijving 

Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst werd ondertekend en de 
inlichtingenfiche werd ingevuld. Deze documenten bezorg je in de opvang of op het secretariaat van 
het IBO. 

2.2.2 Voorrangsregels 

Tijdens de schoolvakanties geeft de organisator voorrang aan de opvang van kinderen tot zes jaar die 
naar de basisschool gaan. We werken samen met de gemeentelijke jeugddienst die opvangactiviteiten 
voorziet voor de oudere kinderen tijdens de schoolvakanties. 
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2.3 Wanneer breng en haal je jouw kind  

2.3.1 Ophalen na sluitingstijd 

We vragen om jouw kind voor sluitingstijd af te halen. Uitzonderlijk kan het eens voorvallen dat je niet 
tijdig in het IBO geraakt. In dit geval nemen wij onze verantwoordelijkheid en zorgen wij voor verdere 
opvang. Omdat je kind en de begeleid(st)er niet onnodig ongerust zouden zijn, kan je best de opvang 
verwittigen als je onverwacht opgehouden bent.  

Bij laattijdig afhalen, krijg je de eerste keer een verwittiging. De tweede maal wordt een aanvullende 
vergoeding aangerekend van € 15.  

Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen vragen we om een andere oplossing te zoeken die beter aansluit bij 
je behoefte. Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot het beëindigen van de opvang.  

2.3.2 Personen die je kind kunnen afhalen 

Het IBO vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk vermeld staan op het 
inlichtingenformulier. Je verwittigt - liefst vooraf en schriftelijk of via mail - de coördinator of de 
begeleiding wanneer derden je kind afhalen.  

Treedt in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of het verblijfs-of bezoekrecht, 
dan is het nodig om dit te melden aan de coördinator en/of begeleid(st)ers zodat dit kan aangepast 
worden op het inlichtingenformulier. Indien je dit wenst kan de factuur opgemaakt worden voor de 
verblijfsdagen bij de ene of andere ouder. In dit geval vermeld je bij ophalen of de opvang deze dag 
aan vader of moeder moet worden aangerekend.  

De begeleid(st)er is steeds verplicht het kind mee te geven als een van de ouders het kind komt 
ophalen, tenzij er een gerechtelijke uitspraak is die het hoede- en bezoekrecht regelt. Het is nuttig de 
coördinator van het IBO op de hoogte te brengen van het bestaan van dergelijke regeling (en een 
kopie van het vonnis te bezorgen.)  

Bij echtscheiding van de ouders moeten de begeleid(st)ers en de verantwoordelijke een neutrale 
houding aannemen ten opzichte van beide ouders. We vragen deze houding te respecteren.  

Indien de persoon die een kind komt ophalen kennelijk in dronken toestand verkeert, kan de 
begeleid(st)er weigeren om een kind mee te geven, zeker indien deze ouder zich met de wagen of 
ander gemotoriseerd vervoer verplaatst. In dit geval zal de begeleid(st)er de (andere) ouder of de 
opgegeven contactpersoon (proberen te) verwittigen en overleggen wat dient te gebeuren. De ouder 
kan het kind later komen ophalen (binnen de normale openingstijden van de opvang) of een derde 
vragen het kind op te halen. Bij discussie of agressie kan de politie gecontacteerd worden.  

2.3.3 Zelfstandig de opvang verlaten of aankomen op de opvang 

Wanneer het kind zijn verblijf in de opvang moet onderbreken, melden de ouders dit vooraf én 
schriftelijk via formulieren die verkrijgbaar zijn in de opvang of op de gemeentelijke website. Ook 
indien een kind zelfstandig de opvang mag verlaten, dienen de ouders dit schriftelijk en voorafgaand 
aan de begeleiding te melden.  

Je kind is zo verzekerd voor lichamelijke ongevallen op de kortste weg van en naar de opvanglocatie.  

Je kan enkel gebruik maken van deze verzekering als je kind de kortste weg volgt, anders komt de 
verzekering niet tussen voor eventuele vergoedingen.   

2.4 Ziekte of ongeval van een kind  

Om zowel jouw kind als de andere kinderen en de begeleiding te beschermen, vragen we aan elke 
ouder om ons te informeren over alle – ook niet onmiddellijk zichtbare – medische problemen. Zo 
kunnen we beter de mogelijke gevaren inschatten en met de nodige waakzaamheid handelen.  
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Zieke kinderen kunnen niet in het IBO terecht. Voorzie best een alternatief. Adressen van de diensten 
“thuisopvang zieke kinderen” kan je terugvinden op de gemeentelijke website of vragen in de opvang. 
Dit is zowel in het belang van het zieke kind, als in het belang van de overige kinderen in de opvang.  

Kinderen die volgende ziektetekens vertonen worden niet toegelaten in het IBO :  

 Diarree  -

 Braken  -

 Zeer zware hoest  -

 Koorts ( > 38,5° )  -

 Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens -
ziektetoestand.  

In het belang van alle kinderen worden kinderen met luizen niet toegelaten in de opvang. Wanneer bij 
jouw kind luizen worden vastgesteld, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden.  

2.4.1 Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang  

Als je kind in de loop van de dag ziek wordt neemt de coördinator of de begeleid(st)er contact op met 
de ouders. Samen wordt dan naar een mogelijke oplossing gezocht. Meestal vragen we om je kind zo 
snel mogelijk op te halen.  

Indien je niet bereikbaar bent verwittigen we de contactpersoon vermeld op het inlichtingenformulier In 
geval van nood, doen we beroep op jouw huisarts, waarvan de gegevens ook vermeld staan op het 
inlichtingenformulier, of op de dokter die zich het snelst kan vrijmaken. Bij zeer ernstige noodsituaties 
verwittigen we de hulpdiensten of brengen we het kind naar het ziekenhuis.  

Het IBO heeft volgende afspraken in geval van nood : de begeleiding neemt de eerste zorgen op zich. 
In ernstige gevallen wordt het kind onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en worden de ouders zo 
snel mogelijk verwittigd.  

Deze dag wordt aangerekend als een aanwezigheidsdag voor de uren waarop het kind effectief in de 
opvang aanwezig was. 

De kosten verbonden aan medische tussenkomsten die het gevolg zijn van een ongeval, zijn ten laste 
van de verzekering van het IBO. De eventuele medische kosten die het IBO moet maken om een ziek 
kind de juiste zorgen te geven, vallen ten laste van de ouders.  

2.4.2 Medicatie  

In principe wordt er geen medicatie toegediend. We raden je aan om je huisarts te vragen medicatie 
voor te schrijven die bij voorkeur ’s morgens en ’s avonds thuis kan worden toegediend.  

Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken. Dit kan evenwel enkel op medisch voorschrift. Ook 
vragen wij om op de fles/flacon/tube of andere verpakking door de apotheker duidelijk het volgende te 
laten vermelden :  

- Naam van de inhoud  

- Naam van de dokter/apotheker  

- Naam van het kind  

- Datum van aflevering en vervaldatum  

- Dosering en wijze van toediening en duur van behandeling  

- Wijze van bewaren  
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Per kind noteren we op een persoonlijk formulier de datum, het medicijn, het tijdstip en de hoeveelheid 
van toediening 

Meld altijd wanneer je kind medicatie krijgt.  

Is er een besmettelijke ziekte in de opvang? Dan verwittigt de opvang jou. Om de privacy van de 
ouders en het kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen anoniem. 

2.5 De veiligheid  

IBO De Strandjutter zorgt voor een veilige opvang.  Met de begeleiders worden afspraken gemaakt 
rond regels over veilige verplaatsingen van kinderen, toegangsbeveiliging, brandveiligheid, 
voedselveiligheid, veilige speeltoestellen, speelterreinen, enz….. 

We voorzien een regelmatige controle op infrastructuur en gebruikte materialen/speelgoed.  

Begeleiders krijgen vorming Levensreddend handelen, brandveiligheid,…. 

2.5.1 Veilige toegang: 

We zorgen voor een veilige toegang. Als je je kind brengt of ophaalt in de opvang word je gevraagd 
aan te bellen. De begeleider komt de deur openen. Op deze manier kan niemand de lokalen of de 
buitenruimte ongemerkt binnenkomen of verlaten. 

2.5.2 Afspraken over verplaatsingen: 

De verplaatsingen van en naar de school gebeuren op een veilige wijze en onder gepaste 
begeleiding. De kinderen van Lombardsijde worden met een gemeentelijk busje naar de opvang 
gebracht. Op woensdagmiddag brengt een busje de kinderen van de scholen van Slijpe naar het IBO 
Leffinge. 

De kinderen van Leffinge, Westende, Middelkerke en Slijpe gaan te voet van school naar de opvang 
of omgekeerd. 

 

 

3 PRIJSBELEID 

3.1 Hoeveel betaal je? 

De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de 
opvanglocatie. Het gemeentebestuur hanteert de door Kind en Gezin vastgestelde minimum-
ouderbijdrage. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index. 

Voor de volgende opvangmomenten geldt de volgende regeling: 

1° voor opvang vóór en na schooltijd: je betaalt per begonnen halfuur; 

2° voor opvang op schoolvrije dagen: de prijs bedraagt: 

a) voor een verblijfsduur vanaf zes uur; 

b) voor een verblijfsduur van drie tot zes uur; 

c) voor een verblijfsduur van minder dan drie uur; 
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3° voor opvang op woensdagnamiddag bepaalt de organisator de prijs volgens één van de 
twee bovenstaande procedures. 

In deze prijs is het vervoer en fruit in de paasvakantie en zomervakantie inbegrepen: 

Naast deze kostprijs worden volgende extra’s aangerekend: 

- Prijs voor koek en drank 

- Kostprijs voor een uitstap  

Bij de opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag krijg je 25% korting. Deze 
vermindering is te combineren met het sociaal tarief.  

De prijs voor de opvang is op 01/09/2015 vastgesteld als volgt: 

- 0,80 euro per begonnen half uur 

- 3,00 euro voor opvang van minder dan 3 uur op woensdag of schoolvrije dagen 

- 4,50 euro voor opvang van meer dan 3 uur en minder dan 6 uur op woensdag of schoolvrije 
dagen 

- 8,75 euro voor opvang van meer dan 6 uur op woensdag of schoolvrije dagen. 

(De effectieve, geïndexeerde bedragen vind je terug in de folder.) 

3.2 Sociaal tarief  

Een sociaal tarief wordt toegekend voor: 

- opvang van een kind dat gerechtigd is op de voorkeurregeling in de ziekteverzekering  

- opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van het OCMW  

 dat ze leefloon genieten maar nog niet in aanmerking komen voor OMNIO-statuut  

 dat het gezin in budgetbeheer/budgetbeheer gekoppeld aan een collectieve 
schuldenregeling is 

- opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van toelating tot collectieve 
schuldenregeling voor personen zonder budgetbeheer gekoppeld aan de collectieve 
schuldenregeling. 

Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage.  

(Indien je op deze regeling beroep wenst te doen, neem je best contact op met de coördinator voor 
meer informatie.) 

In zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de (kans)armoedesituatie van het gezin daartoe aanleiding 
geeft, kan het organiserend bestuur een gratis opvang toestaan.  

Het O.C.M.W. of een andere sociale dienst kan adviseren het sociaal tarief of de gratis opvang toe te 
passen op basis van een individueel administratief dossier dat alle relevante aspecten voor een 
gemotiveerde beslissing bevat. De dossiers in kwestie kunnen worden ingekeken en beoordeeld door 
Kind en Gezin.  

3.3 Extra kosten  

Er wordt een bijkomend tarief gevraagd voor bepaalde kosten. Daarnaast vragen we je een aantal 
zaken mee te brengen die niet zijn inbegrepen in de kostprijs. 
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3.3.1 Kosten die te maken hebben met de opvang 

Als ouder betaal je in onze opvang: 

- Inningskosten bij wanbetaling  

Bij laattijdige betaling wordt voor een tweede verwittiging een kost aangerekend van 25 euro. 

Indien na bijkomende verwittiging geen betaling volgt, kan het gemeentebestuur de betaling 
vorderen bij tussenkomst van een deurwaarder. De kosten voor deze tussenkomst zijn ten 
laste van de wanbetaler. 

- De extra kost gelinkt aan een uitstap of activiteit zal op de factuur vermeld worden. Ouders 
worden vooraf op de hoogte gebracht van een geplande activiteit en van de meerprijs voor de 
deelname aan deze activiteit.  

Andere kosten die je kunnen worden aangerekend: 

- Indien je kind een ongelukje had, is in de opvang ook reserve-kledij aanwezig. Gelieve deze 
kledij nadien, gewassen terug te bezorgen aan de begeleid(st)er. Indien de reservekledij niet 
terug gebracht wordt, kan deze aangerekend worden à rato van € 10 per stuk. 

3.3.2 Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de kostprijs en breng je zelf mee 

Volgende zaken vragen we dat je als ouder zelf meebrengt naar de opvang:  

- Maaltijden op woensdag of op schoolvrije dagen.  

- reservekledij: boven en onderkledij. Geef genoeg onderbroekjes, hemdjes en extra 
reservekledij mee als je kind leert het potje te gebruiken. 

- Zonnebescherming (vb. een hoedje, zonnecrème, enz.) in de zomer,  

- Zet duidelijk de naam van je kind in alle persoonlijke spullen. Zo vermijd je dat we spullen 
verliezen of verwisselen.  

3.4 Hoe betaal je? 

Maandelijks krijg je een afrekening. Dit is telkens voor de 20e van de volgende maand.  

De factuur wordt overgemaakt aan de ouders met een overzicht van de opvang van de afgelopen 
maand, de dagprijs en met de vermelding van de uiterste datum van betaling.  

De ouders hebben de mogelijkheid om deze facturen te betalen via domiciliering of door overschrijving 
op rekeningnummer BE88 0910 1065 184.  

Indien je een fout ontdekt op de factuur, neem je best contact op met de coördinator. Indien er 
discussie is over het rechtzetten van deze vergissing is volgende procedure van toepassing:  

“Klachten en protesten met betrekking tot de factuur moeten schriftelijk en gemotiveerd 
ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De 
klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na verzending van de 
factuur.  

Bij gebrek aan klacht of protest wordt de factuur als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de 
zin van artikel 94 tweede lid van het gemeentedecreet. Ten vroegste 30 kalenderdagen na 
een aangetekend schrijven, dat geldt als ingebrekestelling, kan de financieel beheerder een 
dwangbevel uitvaardigen.  

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende 
wanbetaler.”  
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Indien er geen discussie is over de factuur en er wordt niet tijdig betaald dan worden volgende 
stappen gevolgd:  

- Betalen de ouders niet tijdig, dan krijgen zij een (kosteloze) herinneringsbrief. De betaling 
dient dan te geschieden binnen de 15 dagen; de uiterste betaaldatum staat vermeld op deze 
brief samen met de mededeling dat er in het vervolg een administratieve meerkost wordt 
aangerekend indien de betaling niet stipt gebeurt.  

Indien na deze eerste herinneringsbrief geen betaling volgt, volgt een aangetekend schrijven, 
met een administratieve meerkost van 25,00 euro met de volgende mededeling:  

“Het IBO zal de fiscale attesten pas afleveren na betaling van alle facturen van het betreffende 
jaar.  
Ouders die het moeilijk hebben alle openstaande facturen op korte termijn te vereffenen, 
kunnen contact opnemen met de coördinator om een afbetalingsplan op te stellen.”  

- Na akkoord van de financieel beheerder zijn de afspraken gemaakt in het afbetalingsplan 
bindende afspraken die door alle partijen moeten nagekomen worden. Bij niet naleving van 
deze afspraken, kan het dossier alsnog aan het college van burgemeester en schepenen 
worden voorgelegd;  

- Blijft de factuur onbetaald en werd hij niet betwist (zie hoger), dan kan de financieel beheerder 
30 dagen na het aangetekend schrijven, een dwangbevel uitvaardigen waarvan de kosten 
volledig ten laste vallen van de ouders;  

- Het college kan dit gezin weigeren in alle gemeentelijke kinderopvanginitiatieven tot de 
rekeningen vereffend werden (dienst onthaalouders, buitenschoolse kinderopvang, 
speelpleinwerking, grabbelpas, …);  

Indien kinderen uit hetzelfde gezin voor een tweede (of meerdere) maal geschorst dienen te worden, 
worden de kinderen terug toegelaten na betaling van de achterstallige rekeningen, met deze 
bemerking dat de schorsing onmiddellijk terug ingaat bij het niet tijdig betalen van een volgende 
rekening.  

Er wordt nogmaals gewezen op de mogelijkheid om een sociaal tarief aan te vragen voor gezinnen in 
financiële moeilijkheden. 

3.5 Fiscaal attest 

Het initiatief voor buitenschoolse opvang levert fiscale attesten voor de opvang van kinderen tot 12 
jaar. Deze attesten worden aan de ouders thuis toegestuurd in de loop van de maand mei. Op het 
attest worden de effectief betaalde fiscaal aftrekbare financiële bijdragen vermeld.  

Indien niet alle rekeningen betaald werden, kan geen fiscaal attest worden bezorgd.  

De attesten worden ten laatste in de loop van de maand mei verzonden.  

We vragen aan de ouders om eventuele adreswijzigingen, ook indien de opvang beëindigd wordt, 
mee te delen zodat we alle attesten op een correct adres kunnen toesturen. Indien het IBO niet 
beschikt over een correct adres, kunnen ouders hun fiscaal attest afhalen tussen 1 juni en 30 juni van 
het kalenderjaar volgend op het jaar waarop het fiscaal attest betrekking heeft. 

 

4 RECHT VAN HET GEZIN  
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Als ouder ben je de eerste opvoeder. We respecteren je waarden, wensen en verwachtingen. 
Kinderopvang helpt in de opvoeding van jonge kinderen.  

Het IBO is open en wil met je praten. Daarom geven we: 

- Info over hoe we werken (huishoudelijk reglement, brochure, website, enz.) 

- Info over de erkenningsbeslissing 

Met elke ouder maken wij een 

- Schriftelijke overeenkomst over de opvang van je kind  

- Inlichtingenfiche met alles over de gezondheid van je kind  

Wij informeren je graag over de opvang van jouw kind, door:  

- Dagelijkse korte gesprekken bij het brengen en halen; 

- De kans om te praten met kinderbegeleiders en verantwoordelijke. 

We willen weten of je tevreden bent over onze opvang. Daarom vragen we je op verschillende 
momenten een vragenlijst in te vullen. Als we jouw verwachtingen, opmerkingen en voorstellen 
kennen, kunnen wij onze werking verbeteren. 

4.1 Ouders mogen altijd binnen  

Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot alle lokalen waar jouw kinderen worden 
opgevangen.  

4.2 Je mag een klacht uiten 

Heb je bedenkingen, opmerkingen of klachten? Bespreek ze met de kinderbegeleiders of de 
verantwoordelijke. Samen zoeken we naar een oplossing. 

Ben je niet tevreden met de oplossing? Je kan een klacht indienen. Je kan je klacht (in een brief, via 
mail of mondeling aan een gemeentelijk loket), bezorgen aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.  

Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord. 

Ben je niet tevreden over hoe we je vraag of klacht behandelden? Meld het aan de Klachtendienst van 
Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Je kan dit doen via 
http://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/. 

4.3 Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer 

Bij de inschrijving en tijdens de opvang heeft de opvang info nodig over jou en jouw kind. Het gaat om 
administratieve gegevens van je kind, jezelf, je gezin en relevante sociale of medische gegevens. 
Deze gegevens worden vernietigd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn.  

Je hebt toegang tot deze info van je kind, jezelf of je gezin en je kan vragen er iets aan de verbeteren. 

De organisator van de kinderopvang waarborgt de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van deze 
info. 

In de kinderopvang kunnen foto’s of video’s worden genomen van de kinderen. Deze beelden kunnen 
we uithangen, publiceren of op de website plaatsen. Wij vragen jouw toestemming voor gebruik van 
deze beelden. Je mag dat weigeren.  

http://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/
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5 ANDERE DOCUMENTEN 

5.1 Verzekeringen 

Het IBO heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel (Ethias / 
polisnummer 45.205.233) en voor de kinderen (Ethias / polisnummer 45.026.424). Er is tevens een 
verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf in de opvang (Ethias / 
polisnummer 45.026.424). De polissen kan je inkijken bij de verantwoordelijke. 

Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de coördinator of zijn vervanger. De aangifte 
gebeurt tijdig (binnen de 24 u), zodat de verzekeringsinstelling op de hoogte kan worden gebracht.  

Het IBO is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan waardevolle bezittingen van het kind. 
Aan de ouders wordt uitdrukkelijk gevraagd hiermee rekening te houden. Gelieve de kinderen geen 
juwelen aan te doen. Deze kunnen trouwens oorzaak zijn van verwondingen. Geef ook geen 
speelgoed mee naar de opvang.  

5.2 Inlichtingenfiche en het aanwezigheidsregister  

Voor elk opgevangen kind wordt een inlichtingenfiche ingevuld. Dit is belangrijk voor de veiligheid 
van elk kind. De inhoud van de inlichtingenfiche omvat: 

- de identificatiegegevens van het kind en de ouders 

- de bereikbaarheidsgegevens van de ouders en de behandelende arts 

- de specifieke aandachtspunten over de gezondheid en de manier van omgaan met het kind 

- de personen die het kind mogen ophalen 

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind altijd juist is. Geef veranderingen in de gegevens over 
de gezondheid van je kind, jouw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door. 

Wij vragen je toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van het naleven 
van de erkenningsvoorwaarden. Wij garanderen een zorgvuldige omgang met de inlichtingenfiche. 

De inlichtingenfiche kan alleen en op elk moment geraadpleegd worden door: 

- de organisator als het echt noodzakelijk is 

- de verantwoordelijke 

- de kinderbegeleider die het kind begeleidt 

- de toezichthouders voor controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden 
(Zorginspectie) 

- Kind en Gezin 

- jou, voor de gegevens over jezelf en je kind 

De organisator voorziet een aanwezigheidsregister. Daarin staat voor elk kind het tijdstip van 
aankomst en vertrek per dag.  

Je bevestigt elke aanwezigheid van je kind.  
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Ga je niet akkoord met de opgeschreven aanwezigheden, dan kan je dit melden aan de 
verantwoordelijke. 

5.3 Kwaliteitshandboek 

IBO Middelkerke heeft een kwaliteitshandboek. 

Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe we werken. Je vindt er onze doelstellingen voor het 
pedagogisch beleid, de betrokkenheid van ouders, klachtenprocedure, onze werkwijze, onze 
organisatiestructuur, onze verbeterplannen, enz. Je kan het kwaliteitshandboek inkijken. Vraag ernaar 
bij de coördinator.  

6 WIJZIGINGEN AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

6.1 Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement 

Elke verandering in je nadeel aan het huishoudelijk reglement melden we schriftelijk minstens 2 
maanden vóór de aanpassing. Andere wijzigingen melden we tot een maand op voorhand. 

Je hebt het recht om binnen de 2 maanden na kennisname van een aanpassing in je nadeel, de 
schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding. 

6.2 Gelijkwaardige opzegmodaliteiten voor de schriftelijke 
overeenkomst 

6.2.1 Opzegmodaliteiten voor het gezin  

Je kind is ingeschreven in de opvang tot en met de zomervakantie na het zesde leerjaar. Indien je 
kind niet langer voldoet aan de criteria van de doelgroep, kan je kind niet langer in de opvang terecht.  

Wil je de opvang stoppen? Meld dit dan aan de verantwoordelijke.  

6.2.2 Opzegmodaliteiten voor de organisator 

De gemeente Middelkerke kan deze overeenkomst opzeggen en de opvang stopzetten als: 

- ouders het huishoudelijk reglement en/of andere contractuele bepalingen niet naleven 

- wanneer facturen niet (tijdig) betaald worden 

- wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van 
de verantwoordelijke van de opvang  

- wanneer de ouders de noodzakelijke documenten (vb. de inlichtingsfiche) niet bezorgen aan 
de opvang 

- wanneer het gezin niet langer voldoet aan de omschreven doelgroep ( zie 2.1 ) 

Als de opvang overweegt om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen omwille van bovenstaande 
redenen, krijg je een schriftelijke verwittiging. 

Als de opvang beslist om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen, krijg je een brief met 
vermelding van de reden van de opzeg. De opzegtermijn bedraagt 2 weken en gaat in op de datum 
van verzending van de (aangetekende) brief.  

Het verzenden van de aangetekende brief kan worden vervangen door het overhandigen van een 
opzegbrief mits een kopie voor ontvangst wordt ondertekend door 1 van beide ouders. 
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De bepaling inzake opzegtermijn kan niet gerespecteerd worden indien er een beslissing is van Kind 
en Gezin tot opheffing van de vergunning.  

De bepalingen inzake opzegtermijn dient niet gerespecteerd te worden indien de ouder een zware 
fout heeft begaan en de organisator deze kan aantonen.  

Wanneer je kind langer dan een jaar geen gebruik maakt van opvang, wordt het dossier op non-actief 
gezet.  

7 TOT SLOT 

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op [datum en goedgekeurd door gemeenteraad] volgens de 
op dat moment geldende regelgeving en richtlijnen van Kind en Gezin. Alle regels over kinderopvang 
vind je op www.kindengezin.be.  

Heb je vragen of opmerkingen bij dit reglement of bij de werking van het IBO Middelkerke? Praat dan 
met de verantwoordelijke. 

http://www.kindengezin.be/
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ONTVANGST EN KENNISNAME HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

De ouders verklaren kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement van het gemeentelijk 
initiatief voor buitenschoolse opvang  
(gelieve juiste versie aan te kruisen) 

o via consultatie op de website van het gemeentebestuur 

o na ontvangst van het huishoudelijk reglement via mail 

o na ontvangst van een papieren versie van het huishoudelijk reglement 

o na inzage van het huishoudelijk reglement in de opvanglocatie. 

 

De ouders verklaren dat ze kennis hebben genomen van het huishoudelijk reglement en bevestigen 
dit met hun handtekening en de vermelding van de datum. 

 

 

 

 

Handtekening van de ouders  

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

4. Reglement klachtenbehandeling dienst voor onthaalouders - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het gemeentelijk reglement klachtenbehandeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 
dd. 10/04/2008 (12); 

Gezien artikel 197 en volgende van het gemeentedecreet; 

Gezien het opportuun geacht wordt om ook een klachtenregeling te voorzien voor de dienst voor 
onthaalouders, met een specifieke regeling voor de betrokken onthaalouders; 

Gezien het voorstel, gebaseerd op de klachtenbehandeling van toepassing op de reguliere werking en 
op het gewoon gemeentepersoneel; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  
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Het reglement klachtenbehandeling - dienst voor onthaalouders wordt goedgekeurd volgens de 
hieronder opgenomen tekst. 

Artikel 2: 

Dit besluit treedt in werking op 01/10/2015. 

Artikel 3: 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

Reglement klachtenbehandeling - dienst voor onthaalouders 

Doelstellingen 

Gebruikers en andere betrokkenen weten hoe en bij wie ze een klacht over de werking van de dienst 
voor onthaalouders kunnen formuleren. 

Elke klacht wordt geregistreerd, onderzocht en opgevolgd binnen de vooropgestelde termijnen. 

Toepassingsgebied 

Deze procedure is van toepassing op ouders, onthaalouders, medewerkers van de dienst, derden die 
hun betrokkenheid bij de opvang aantonen. 

Werkwijze 

Klachtenrecht kenbaar maken 

In het huishoudelijk reglement wordt beschreven hoe een foutmelding / opmerking of klacht kan geuit 
worden. Dit huishoudelijk reglement wordt aan alle ouders meegegeven bij inschrijving en is 
beschikbaar op de gemeentelijke website. Het huishoudelijk reglement vermeldt de contactgegevens 
van het organiserend bestuur, de coördinator en de contactgegevens van Kind en Gezin. 

Beschrijving hoe de klacht geregistreerd, onderzocht en opgevolgd wordt 

1. KLACHT OVER KINDBEGELEIDER 

1.1. Definities  

We maken een onderscheid tussen opmerkingen, foutmeldingen en klachten.  

Een opmerking is de uitdrukking van de wens van een ouder, onthaalouder of andere betrokkenen om 
bepaalde aspecten van de werking op een andere manier aan te pakken. Vaak zijn dat waardevolle 
suggesties. 

Een foutmelding wijst ons op een fout in de dienstverlening, vaak zijn dat administratieve vergissingen 
of verkeerd verstane afspraken die vlot kunnen worden rechtgezet. 

Een klacht in het kader van deze procedure is een uiting van ontevredenheid, kan niet anoniem 
gebeuren en  voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden: 

• de opmerking wordt uitdrukkelijk als een klacht geformuleerd; 

• het functioneren van een medewerker vertoont ernstige gebreken op het vlak van vaardigheden of 
attitudes; 

• de gebruiker dreigt ten gevolge van de geformuleerde feiten af te zien van verdere dienstverlening.  

Klachtenontvanger: medewerker bij wie de klacht toekomt. 

Klachtenbehandelaar: de coördinator van de dienst voor onthaalouders. 
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Klachtencoördinator: secretaris. 

1.2 Klachtenbehandeling 

1.2.1 Ontvangst van de klacht 

Een klacht kan mondeling ingediend worden (bij elke ambtenaar en mandataris), schriftelijk (brief, 
mail, webformulieren) of telefonisch. 

Indien de mondelinge of telefonische klacht niet onmiddellijk kan worden opgelost, moet ze schriftelijk 
vastgelegd worden (volgens model ‘klachtenformulier’ van de gemeente) en de verdere procedure 
‘klachtenbehandeling’ volgen. 

Indien de klager dit wenst wordt hem via de klachtencoördinator hulp geboden bij het op schrift stellen 
of aanvullen van de klacht. 

 

1.2.2 Noteren in klachtenregister 

Alle ingediende klachten worden bezorgd aan de klachtencoördinator. 

De klachtencoördinator zorgt voor de registratie van alle klachten in een klachtenregister. 

In dit register worden per klacht volgende gegevens genoteerd: 

 de identiteit van de klager (naam, adres, telefoon, mail)  

 het voorwerp van de klacht  

 de dienst of persoon waartegen deze klacht gericht is of tot wiens takenpakket de 
klacht behoort  

 het medium via dewelke de klacht is binnengekomen  

 de datum waarop de klacht is binnengekomen  

 de datum van doorzending van de klacht naar de klachtencoördinator  

 de al of niet ontvankelijkheid van de klacht (+de reden van niet ontvankelijkheid)  

 de datum wanneer de brief of mail met de ontvangstbevestiging en het resultaat van 
het ontvankelijkheidonderzoek is verstuurd  

 de datum waarop de klachtencoördinator advies gevraagd heeft aan de 
klachtenbehandelaar  

 de datum waarop de klachtencoördinator het advies van de klachtenbehandelaar 
heeft ontvangen  

 de uitkomst van het klachtenonderzoek (feitenonderzoek, al dan niet gegrond)  

 de datum wanneer de brief of mail met melding van het gevolg naar de klager werd 
verstuurd  

 de datum van én de eventuele reactie van de klachtindiener op voormelde brief of mail  

 

1.2.3  Onderzoek naar ontvankelijkheid 

De klachtencoördinator voert het ontvankelijkheidonderzoek. 
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Principieel wordt een klacht steeds verondersteld ontvankelijk te zijn, maw elke klacht moet op 
ontvankelijkheid onderzocht worden. 

Niet ontvankelijk zijn klachten die betrekking hebben op 

 regelgeving  

 het al of niet gevoerde beleid, beleidsvoornemens- en verklaringen  

 punten waarvoor reeds eerder een klacht werd ingediend en een standpunt werd 
ingenomen waarmee de indiener zich niet kan verzoenen  

 de klacht heeft betrekking op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de 
klacht plaatsvonden. 

 de klacht gaat over feiten of handelingen waarover een rechtszaak loopt. 

 dossier waarin nog niet alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput  

en klachten die 

 anoniem zijn  

 scheldpartijen bevatten  

 petities bevatten  

 kettingbrieven bevatten  

 loutere vragen om informatie betreffen  

De klachtencoördinator is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan 
wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. 

1.2.4 Ontvangstbevestiging 

Binnen de veertien kalenderdagen na het registreren van de klacht wordt door de klachtencoördinator 
een brief of mail met de ontvangstbevestiging en het resultaat van het ontvankelijkheidonderzoek 
verstuurd naar de klager. 

1.2.5 Onderzoek naar de gegrondheid van de klacht 

De klachtenbehandelaar onderzoekt in eerste instantie of de klacht gegrond is en formuleert een 
advies ter zake. 

Gronden kunnen minstens zijn: 

 termijn overschreden  

 fout gemaakt  

 niet of slecht uitgevoerd  

 geen ‘behoorlijk’ bestuur (zoals klantvriendelijkheid, redelijkheid, tijdigheid ,.. ) 

1.2.6 Beoordeling van een klacht 

Via feitenonderzoek en het advies van de klachtenbehandelaar wordt door de klachtencoördinator een 
‘oordeel’ geveld. 

Volgende gegevens worden opgenomen bij de beoordeling van een klacht: 

De klacht 
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 Integrale tekst  

Achtergrond 

 Relevante achtergrondinformatie en regelgeving  

Gevoerd onderzoek 

 Gestelde daden van onderzoek  

Bevindingen 

 De feiten (chronologisch)  

 Standpunt klager  

 Advies klachtenbehandelaar  

Beoordeling en conclusie 

 Volgens verschillende criteria:  

o grondrechten (discriminatieverbod, privacy, briefgeheim…)  

o materiële behoorlijkheid (misbruik van bevoegdheid, gelijkheid, redelijkheid, 
evenredigheid,…)  

o formele behoorlijkheid (onpartijdig, hoor en wederhoor, motivering, fair play)  

o zorgvuldigheid (nauwkeurig, actieve en adequate informatie, correcte 
bejegening, professioneel)  

Het resultaat 

 Ontvankelijk/onontvankelijk  

 Gegrond/ongegrond  

 Gevolg intern (eenmalig of structureel) en tov de klager  

1.2.7  Gevolg aan de klacht 

Voor de klager via de klachtencoördinator: 

 verontschuldiging  

 rechtzetting  

 oplossing  

 tegemoetkoming  

intern via de klachtencoördinator aan gemeentesecretaris voorstel tot: 

 eenmalige oplossing  

 structurele ingreep  

1.2.8 Termijn van behandeling 

Binnen de twee maanden na het registreren van de klacht wordt de uitslag van het klachtenonderzoek 
naar de klager gestuurd via brief of mail. 

Indien het niet mogelijk is deze termijn te respecteren geeft de klachtencoördinator daarvan klager 
schriftelijk bericht (via brief of mail) met vermelding van de reden van de overschrijding van de termijn 
en van de termijn waarbinnen hij de bedoelde mededeling zal doen. 
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1.2.9. Geheimhouding 

Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van een klachtenprocedure en daarmee de beschikking 
krijgt over gegevens die vertrouwelijk zijn, is verplicht tot geheimhouding daarvan. 

1.2.10. Rapportage aan het bestuur 

De klachtencoördinator rapporteert jaarlijks over de toepassing van dit klachtenreglement aan het 
college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. 

De rapportage gebeurt geanonimiseerd en heeft betrekking op: 

- statistische info (cijfers), kwalitatieve info (aard van het probleem); 

- structurele verbetervoorstellen; 

- evaluatie toepassing van dit reglement. 

2 KLACHT OVER GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING OF PERSONEELSLEDEN 

De gemeentelijke klachtenprocedure wordt gevolgd. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. Samenwerkingsovereenkomst gemeentebestuur Middelkerke en kinderbegeleider in kader 

dienst voor onthaalgezinnen - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de 
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en 
peuters; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor 
erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en 
groepsopvang; 

Gezien de in voornoemde besluiten gebruikte terminologie; 

Gezien het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke dienst voor onthaalgezinnen, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 22/08/2014 (14); 

Gezien het nodig is om een aantal afspraken met betrekking tot de opvang door en de relatie met de 
kinderbegeleider (vroeger onthaalouder genoemd) duidelijker te omschrijven in de vorm van een 
samenwerkingsovereenkomst; 

Gezien het ontwerp van overeenkomst, gebaseerd op het model van VVSG; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Middelkerke en de kinderbegeleider in 
kader van de gemeentelijke dienst voor onthaalgezinnen wordt goedgekeurd volgens de hieronder 
opgenomen tekst. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan de afdeling welzijn – DVO. 
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Samenwerkingsovereenkomst tussen organisator en kinderbegeleider 

Tussen 

 

De organisator gezinsopvang (en groepsopvang)  

Gemeentebestuur Middelkerke – dienst voor onthaalouders 

Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke  

hier vertegenwoordigd door P. Ryckewaert , secretaris en J. Rommel Opstaele, Burgemeester. 

 hierna aangeduid als de organisator 

 

De kinderbegeleider gezinsopvang/groepsopvang,  .................................................................................. 

wonende te   

○ organiseert de opvang in eigen woning 

○ organiseert opvang op een andere locatie met adres: 

   

  

hierna aangeduid als de kinderbegeleider 

 

Wordt uiteengezet wat volgt: 

 

De kinderbegeleider heeft te kennen gegeven kinderen te willen opvangen in het kader van de door 
de overheid vergunde kinderopvang. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft de 
organisator vastgesteld dat de kinderbegeleider voldoet aan de startvoorwaarden gesteld in het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en 
het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters. (hierna genoemd het 
Vergunningsbesluit van 22 november 2013) of voor de kinderbegeleider die exclusief buitenschoolse 
opvang doet het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor 
erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en 
groepsopvang (hierna genoemd het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014). De 
organisator vraagt voor de locatie waarop door de kinderbegeleider opvang wordt georganiseerd een 
vergunning aan. De kinderbegeleider bezorgt de organisator alle voor deze vergunningsaanvraag 
noodzakelijke documenten.  

De kinderbegeleider is bereid het beleid van de organisator te volgen op vlak van infrastructuur, 
veiligheid en, gezondheid, pedagogisch beleid, crisis en grensoverschrijdend gedrag. 

De kinderbegeleider is tijdens de opvangmomenten effectief beschikbaar om kwalitatieve opvang aan 
te bieden. Hij/zij werd erop gewezen dat ingevolge het Vergunningsbesluit in elke ruimte die de 
kinderen gebruiken, er tijdens de openingsuren geen activiteiten mogen plaatsvinden die de 
kinderopvang storen, niet gerelateerd zijn aan de opvang en de aandacht van de onthaalouder 
vereisen of winstgevend zijn voor de onthaalouder. Het normale gezinsleven van het onthaalgezin kan 
wel doorgaan. 
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Nadat de organisator vastgesteld heeft dat de kandidaat aan de startvoorwaarden voldoet om als 
kinderbegeleider aanvaard te worden, wordt tussen de partijen de hierna vermelde overeenkomst 
gesloten. 

 

Tussen de partijen wordt overeengekomen wat volgt: 

Aard en doel van de samenwerking 

De taak van de organisator bestaat in het waarborgen van een kwaliteitsvolle opvang die voldoet aan 
de start- en werkingsvoorwaarden die de Vlaamse overheid stelt en waarvan de vergunning van de 
opvanglocatie en de subsidiëring van de organisator gezinsopvang afhangt. Daartoe selecteert, 
vergoedt en begeleidt de organisator de kinderbegeleider, biedt hem/haar opleidingsmogelijkheden en 
ziet hij toe op de kwaliteit van de opvang, dit alles onder de voorwaarden die door de Vlaamse 
regering zijn vastgelegd. In het kader van de door de wetgever bepaalde opdracht sluit de organisator 
een overeenkomst met de kinderbegeleider die bevestigt kinderen te willen opvangen onder de door 
de Vlaamse overheid vastgestelde start- en werkingsvoorwaarden.  

De in deze overeenkomst vermelde voorwaarden hebben enkel tot doel erover te waken dat de door 
de kinderbegeleider uit te oefenen activiteit beantwoordt aan de kwaliteits- en andere eisen voor de 
opvang van kinderen die door de overheid worden gesteld en waarvan zij de vergunning en de 
subsidiëring van de organisator afhankelijk stelt. Deze richtlijnen kunnen niet beschouwd worden als 
de uitoefening van gezag door de organisator en/of de verantwoordelijke op de kinderbegeleider en 
hebben ook niet dat doel.  

De kinderbegeleider beschikt, mits het in acht nemen van de start- en werkingsvoorwaarden vermeld 
in het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, over de grootst mogelijke vrijheid m.b.t. het aantal 
op te vangen kinderen (mits in acht name van de door de bevoegde overheid opgelegde maxima oa. 
gerelateerd aan de beschikbare infrastructuur en de draagkracht van de kinderbegeleider), de 
periodes van opvang, de dagen en uren tijdens welke opvang wordt verzekerd en de concrete 
omstandigheden waarin de opvang plaatsvindt.  

Het door de organisator uit te oefenen toezicht heeft uitsluitend tot doel na te gaan of de 
kinderbegeleider de kwaliteit van de opvang, waartoe hij/zij zich verbindt, realiseert en dit in het kader 
van de opdracht die door de bevoegde overheid aan de organisator werd gegeven.  

De samenwerking tussen de partijen kan dan ook niet gekwalificeerd worden als een 
arbeidsovereenkomst, maar moet gekwalificeerd worden als een overeenkomst voor het opvangen 
van kinderen buiten elke band van ondergeschiktheid. De kinderbegeleider, wiens vergunning is 
aangevraagd door een organisator gezinsopvang, valt onder de toepassing van art. 3, 9° van het K.B. 
van 28 november 1969 tot uitvoering van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en geniet van het 
bijzonder sociaal statuut voor onthaalouders. 

Voorwaarden waaraan de kinderbegeleider dient te voldoen 

De kinderbegeleider verklaart bij de ondertekening van deze overeenkomst aan de startvoorwaarden 
te voldoen en verbindt er zich toe bij de effectieve start van de opvang en tijdens de duur van de 
samenwerking aan alle start- en werkingsvoorwaarden te blijven voldoen, zoals vermeld in het 
Vergunningsbesluit en het het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de 
subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door 
gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters (hierna genoemd het Subsidiebesluit van 22 
november 2013). Hij/zij zal de organisator onmiddellijk in kennis stellen van feiten of gebeurtenissen 
die van die aard kunnen zijn dat daardoor niet meer voldaan is aan de wettelijke voorwaarden. In het 
kader van haar wettelijke opdracht heeft de organisator het recht om tijdens de duur van de 
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samenwerking na te gaan of de kinderbegeleider aan alle wettelijke voorwaarden en verplichtingen 
blijft beantwoorden om als kinderbegeleider te blijven functioneren. 

Opvangcapaciteit 

De organisator zorgt voor toeleiding van de kinderen naar de kinderbegeleider, maar geeft geen 
enkele garantie inzake het aantal kinderen. De kinderbegeleider beslist vrij over het al dan niet 
opvangen van kinderen die door de organisator zijn doorverwezen. 

Het aantal gelijktijdig opgevangen kinderen zal in geen geval het in het Vergunningsbesluit van 22 
november 2013 vastgelegde maximum overschrijden. 

De kinderbegeleider beslist in welke opvang hij/zij wil voorzien: hetzij opvang van baby’s en peuters, 
hetzij opvang van schoolgaande kinderen, hetzij opvang tijdens de nacht en/of tijdens weekends, 
hetzij flexibele opvang, hetzij inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Ook 
beslist de kinderbegeleider vrij over de dagen en de uren waarop hij/zij opvang voorziet. Hij/zij 
informeert de organistor hieromtrent. 

De afspraken tussen de organisator en de kinderbegeleider worden bij de start van de overeenkomst 
in een afzonderlijk document vastgelegd. Aan de kindergebeleider wordt gevraagd om de organisator 
2 maand vooraf op de hoogte te brengen van wijzigingen in deze afspraken, behoudens overmacht. 

De kinderbegeleider verbindt er zich toe, in het kader van de kinderopvang, uitsluitend kinderen via de 
organisator op te nemen. Indien de kinderbegeleider rechtstreeks gecontacteerd wordt door ouders 
i.v.m. de opvang van hun kind(eren), zal deze de ouders in contact brengen met de organisator. 

Modaliteiten van opvang 

De kinderen worden opgevangen in de woning van de kinderbegeleider (of in geval opvang niet in de 
woning van de kinderbegeleider doorgaat - op een andere door hem gekozen locatie waarvan is 
vastgesteld dat aan alle voorwaarden voldaan is voor een kwaliteitsvolle opvang van kinderen). 

De kinderbegeleider organiseert volledig vrij de opvang en opvangmodaliteiten (leef- en slaapruimte 
voor de kinderen, eet- en slaapmomenten, activiteiten, toepasselijke gedragsregels, …). Hij/zij is 
bereid tot communicatie met de ouders van de opgevangen kinderen aan wie, op de tussen hen 
overeengekomen manier, geregeld informatie zal gegeven worden over gedrag, eten, slapen, spelen, 
evolutie, algemeen welbevinden enz. van het opgevangen kind en met wie regelmatig zal overlegd 
worden over de modaliteiten van opvang. 

Hij/zij zal een kwaliteitsvolle opvang organiseren, waarin de nodige ruimte en tijd wordt vrijgemaakt 
voor de opvoeding van de kinderen en aan de kinderen de nodige geborgenheid, rust en regelmaat 
wordt geboden in een kindvriendelijke omgeving. 

De kinderbegeleider legt zelf alle afspraken vast met de ouders i.v.m. de tijdstippen van opvang, 
d.w.z. de dag- en uurregeling. Deze afspraken worden vastgelegd in het zogenaamde opvangplan. De 
kinderbegeleider licht de organisator in over de gemaakte afspraken in het opvangplan met het oog op 
de toepassing van het sociaal statuut van onthaalouders. Hij/zij verbindt er zich t.a.v. de ouders toe de 
gemaakte afspraken na te komen. Het door de ouders en kindbegeleider afgesproken opvangplan 
wordt bevestigd in de schriftelijke overeenkomst die door de organisator en de ouders wordt 
ondertekend.  

De kinderbegeleider beslist, in samenspraak met de ouders, zelf over de duur en het tijdstip van verlof 
tijdens de welke hij/zij geen kinderen opvangt. Hij/zij zal ervoor zorgen dat dit op voorhand met de 
ouders wordt afgesproken, zodat zij tijdig een oplossing voor de opvang van hun kind(eren) kunnen 
zoeken. 

In geval hij/zij op een bepaalde dag/bepaalde dagen geen kinderen kan/wenst op te vangen, wordt dat 
vooraf met de ouders besproken, opdat zij een passende oplossing zouden kunnen vinden voor de 
opvang van hun kind(eren). Ook als door tijdelijke onbeschikbaarheid kind(eren) niet kunnen 
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opgevangen worden, worden de ouders door de kinderbegeleider zo spoedig mogelijk verwittigd en 
wordt door de ouders en de kinderbegeleider een passende oplossing gezocht. De ouders kunnen in 
deze gevallen beroep doen op de organisator, die, in de mate van het mogelijke, een oplossing zoekt 
voor de opvang van het kind/de kinderen. 

Indien de kinderbegeleider beslist de opvang van een kind stop te zetten, dient dit door hem/haar 
minstens een maand vooraf aan de ouders meegedeeld te worden, opdat zij tijdig een andere 
oplossing zouden kunnen zoeken. Hij/zij brengt hiervan ook de organisator op de hoogte. 

Gezondheid, veiligheid en hygiëne 

De kinderbegeleider zal erover waken dat de opvang gebeurt in gezonde, veilige en hygiënisch 
verantwoorde omstandigheden, zoals door de toepasselijke wetgeving is opgelegd.  

Met het oog op de veiligheid en gezondheid van de kinderen zal niet gerookt worden in de 
opvanguimtes en zal ook geen rookgeur waar te nemen zijn. Dieren worden buiten het bereik van 
kinderen gehouden.  

De kinderbegeleider is niet verplicht een ziek kind op te vangen, maar beslist, in samenspraak met de 
ouders, in welke gevallen/omstandigheden dat toch te doen. Een ziek kind dat besmettingsgevaar 
oplevert voor de andere kinderen, mag niet opgevangen worden. De kinderbegeleider maakt 
afspraken met de ouders i.v.m. de omstandigheden waarin de kinderbegeleider bij ziekte de huisarts 
van het kind kan contacteren. De eventuele dokterskosten en kosten voor medicatie zijn altijd ten laste 
van de ouders. 

Met het oog op de veiligheid, zal de kinderbegeleider erover waken de opvangkinderen nooit alleen te 
laten. Toezicht of hulp door een minstens meerderjarige derde kan. De organisator wordt door de 
kinderbegeleider geïnformeerd over deze derde zodat deze kan nagaan of hij/zij voldoet aan de 
voorwaarden die worden bepaald in het Vergunningsbesluit van 22 november 2013.  

Opvang houdt in dat aan de kinderen gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank 
wordt gegeven. De onthaalouder maakt met de ouders afspraken inzake de maaltijden die zullen 
gegeven worden. De kosten voor de maaltijden zijn ten laste van de kinderbegeleider. De ouders 
voorzien zelf in flesvoeding, dieet- en speciale voeding. 

De kinderbegeleider beslist vrij, in samenspraak met de ouders, of hij/zij al dan niet zal instaan voor 
het vervoer van de schoolgaande kinderen van en naar school. Indien hij/zij beslist om in te staan voor 
dat vervoer, zal hij/zij erover waken alle wettelijke verplichtingen in acht te nemen opdat de veiligheid 
van de kinderen wordt gegarandeerd. 

Taken van de organisator  

Overeenkomstig haar wettelijke opdracht staat de organisator in voor de begeleiding van de 
kinderbegeleider. 

Deze begeleiding houdt in dat de organisator: 

 zorgt voor de inwerking van nieuwe kinderbegeleiders; 

 zorgt voor pedagogische ondersteuning (door een pedagogische ondersteuningsdienst) bij het 
pedagogisch beleid; 

 zorgt voor een evaluatie van de algemene werking door de kinderbegeleider; 

 zorgt voor een periodieke evaluatie van de draagkracht van de kinderbegeleider door een 
pedagogische ondersteuningsdienst 

 zorgt voor een jaarlijkse analyse van de vormingsbehoeften en voorziet in een aanbod dat tegemoet 
komt aan die behoeften;  



 
 

 
 
10/09/2015  

 
Pagina 31 van 71 

 

 ter beschikking staat van de kinderbegeleiders die steeds beroep kunnen doen bij vragen, problemen 
of moeilijkheden; 

 materiaal in bruikleen kan geven aan de kinderbegeleider; 

 erover waakt dat de opvang die door de kinderbegeleider wordt georganiseerd, voldoet aan de eisen 
inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid en hygiëne die door de toezichthoudende overheid worden 
opgelegd en hem/haar daaromtrent advies en ondersteuning geeft, ook pedagogisch; 

 in samenspraak met de kinderbegeleiders die hij begeleidt, een visie omtrent het kwaliteitsvol 
organiseren van opvang van kinderen heeft ontwikkeld en die visie kenbaar maakt aan de 
kinderbegeleider. 

 voor de locatie een vergunning aanvraagt bij Kind en Gezin en alle administratieve verplichtingen 
inzake deze vergunning ten aanzien van Kind en Gezin opneemt; 

De kinderbegeleider aanvaardt de ondersteuning en begeleiding van de organisator en zal: 

 actief deelnemen aan het vormingsprogramma waarbij aan de kinderbegeleider wordt aanbevolen de 
aangeboden vorming te volgen; 

 instaan voor het goed onderhoud van het in bruikleen ontvangen materiaal dat bij stopzetting van de 
opvangactiviteit aan de organisator gezinsopvang wordt terugbezorgd; 

 aanvaarden dat door de organisator gezinsopvang toezicht wordt uitgeoefend met het oog op het 
waarborgen van een kwaliteitsvolle opvang; 

 ernaar streven de door de organisator gezinsopvang ontwikkelde visie inzake kwaliteitsvolle opvang 
in acht te nemen. 

 als aanspreekpersoon voor de gezinnen, de toezichthoudende overheid en Kind en Gezin 
functioneren; 

 zorgen dat er een aanwezigheidsregister is dat per dag aankomst- en vertrektijd van elk kind 
vermeldt; 

 in de loop van de opvangperiode de organisator de vereiste documenten en gegevens bezorgen die 
voor het behoud van de vergunning noodzakelijk zijn; 

De organisator fungeert tevens als contactpersoon tussen de kinderbegeleider en de ouders. Indien 
zich vragen, problemen of moeilijkheden voordoen, kunnen zowel de kinderbegeleider als de ouders 
beroep doen op hem om een oplossing te vinden, in voorkomend geval te bemiddelen tussen de 
kinderbegeleider en de ouders. 

De organisator staat in voor het innen van de financiële bijdrage die ouders verschuldigd zijn voor de 
opvang van hun kind(eren), waarvan het bedrag wordt bepaald overeenkomstig de ter zake geldende 
reglementering. 

De organisator staat in voor het uitvoeren van de administratieve opdrachten die verbonden zijn aan 
het sociaal statuut van de onthaalouders. 

Vergoeding 

Aan de kinderbegeleider wordt door de organisator maandelijks een onkostenvergoeding betaald per 
gepresteerde dag en per opgevangen kind. De betaling gebeurt op het rekeningnummer 
………………………………………………… De vergoeding voor de opvangkosten wordt bepaald door 
de bevoegde Minister en zal aangepast worden volgens de door de ter zake geldende reglementering 
geldende bepalingen. Aan deze vergoeding worden door de organisator de door de toepasselijke 
wetgeving verschuldigde bijdragen van de kinderbegeleider gezinsopvang in het kader van het sociaal 
statuut van onthaalouder eerst toegevoegd en dan ingehouden. 
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Om de organisator  toe te laten tijdig de betalingen aan de kinderbegeleider te verrichten en de 
financiële bijdrage van de gezinnen vast te stellen, dient deze uiterlijk de 4

de
 dag van elke maand 

(voor 9.00u) prestatiebladen m.b.t. de vorige kalendermaand over te maken aan de organisator 
gezinsopvang. Per kind wordt een prestatieblad opgemaakt met vermelding van de identiteit van het 
kind en de aankomst en vertrektijd in de opvang. Ook de gewettigde en ongewettigde afwezigheden 
dienen door de onthaalouder genoteerd te worden.  Die prestatiebladen dienen door de ouders 
ondertekend te zijn. 

Voor het bepalen van het aantal prestaties wordt, overeenkomstig de ter zake geldende 
reglementering, de prestaties opvang van baby’s en peuters als volgt omgezet in dagen of 
daggedeeltes (per kalenderdag): 

opvang van 0 tot 5 uren:   60% van de onkostenvergoeding 
opvang van 5 tot 11 uren:   100% van de onkostenvergoeding 
opvang van meer dan11 uren:  160% van de onkostenvergoeding 
 

Enkel voor opvang van schoolgaande kinderen kan een opvang van minder dan 3 uren een recht 
geven op 40% van de onkostenvergoeding. 

Voor flexibele opvangprestaties en inclusieve opvang kan een extra vergoeding toegekend worden. 

De door de organisator te betalen onkostenvergoeding is afhankelijk van het aantal opgevangen 
kinderen en de opvangduur.  

De organisator sluit de volgende verzekeringen af: 

 een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt wordt bij de uitbating 
van de kinderopvang door kinderbegeleider en de personen die regelmatig in direct contact komen 
met de kinderen; 

 een verzekering lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen; 

 een verzekering arbeidsongevallen voor de kinderbegeleider. 

Vertrouwelijke informatie 

Vertrouwelijke informatie die de kinderbegeleider verneemt van de ouders of het kind, zal hij/zij niet 
kenbaar maken aan derden, tenzij, indien nuttig of nodig, aan de organisator kinderopvang.  

De organisator zal de ouders vragen dat zij vertrouwelijke informatie die zij over de kinderbegeleider 
vernemen, niet kenbaar maken aan derden, tenzij, indien nuttig of nodig, aan de organisator. 

Duur en beëindiging van de samenwerking 

Elk van beide partijen kan deze overeenkomst beëindigen mits het geven van een opzeggingstermijn 
van één maand die schriftelijk aan de andere partij ter kennis zal gebracht worden. 

Elk van beide partijen kan deze overeenkomst onmiddellijk, zonder opzegging, beëindigen, indien de 
andere partij een zware tekortkoming begaat die de voortzetting van de samenwerking definitief en 
onmiddellijk onmogelijk maakt. Van dergelijke beëindiging moet per aangetekende brief met 
vermelding van de zware tekortkoming kennis gegeven worden aan de andere partij binnen één week 
na kennisname van de zware tekortkoming of, indien door de organisator een onderzoek wordt 
ingesteld naar bepaalde feiten, binnen één week na afronding van het onderzoek. 

Indien de organisator in kennis wordt gesteld van feiten die ernstige twijfels doen rijzen of de kinderen 
wel op gezonde, veilige, hygiënische en/of pedagogisch verantwoorde wijze door de kinderbegeleider 
worden opgevangen, heeft zij het recht om een onderzoek in te stellen naar die feiten. Dit onderzoek 
zal minstens een diepgaand gesprek met de hem/haar behelzen. Tijdens de duur van het onderzoek 
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kan de overeenkomst tijdelijk geschorst worden, d.w.z. dat tijdelijk geen kinderen door de 
kinderbegeleider worden opgevangen. Het onderzoek zal binnen een redelijke termijn worden 
afgerond, waarna een beslissing zal genomen worden omtrent het al dan niet beëindigen van de 
samenwerking, al dan niet op grond van een zware tekortkoming.  

De samenwerking wordt van rechtswege ontbonden  

 indien Kind en Gezin de vergunning voor de kinderopvanglocatie intrekt en de kindbegeleider niet 
binnen de maand een andere vergunning ontvangt voor een geschikte locatie. 

 Indien de kindbegeleider gedurende een aanéénsluitende periode van een jaar geen enkele 
opvangprestatie verricht. 

Toepasselijke wetgeving  

Beide partijen erkennen dat de vergunde en gesubsidieerde opvang van kinderen een door de 
Vlaamse overheid gereglementeerde activiteit is. Zij verbinden zich ertoe alle door de bevoegde 
instanties uitgevaardigde of in de toekomst nog uit te vaardigen bepalingen te respecteren. Ten 
informatieve titel worden de op het ogenblik van de ondertekening van deze overeenkomst 
toepasselijke besluiten als bijlage aan de overeenkomst toegevoegd. 

De kinderbegeleider erkent een exemplaar van het huishoudelijk reglement van de organisator 
ontvangen te hebben en de inhoud ervan te aanvaarden. 

Geschillen 

De partijen zullen trachten alle geschillen in der minne te regelen. Hiertoe werd door de gemeente een 
klachtenprocedure voorzien die werd opgenomen in het kwaliteitshandboek. 

De kinderbegeleider kan bij klachten te allen tijde terecht bij de klachtendienst van Kind en Gezin. 

 

In geval van procedure is enkel, hetzij het Vredegerecht van Oostende hetzij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg van Brugge bevoegd, naar gelang van de waarde van het geschil. 

 

 

 

Opgesteld te ………………………………………… op ………………………… in twee exemplaren, 
waarvan elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

Voor de organisator,                                                                          De kinderbegeleider, 

 

Vertegenwoordigd door ………………………………………….                

Functie …………………….………………………………………  

 

 ……………….……………………   ……………….…………………… 

Bijlagen 
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Besluit Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het 
kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters  

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan 
gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en 
groepsopvang van baby’s en peuters 

Ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het 
Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten 

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en 
attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 

Huishoudelijk reglement 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. OCMW - jaarrekening 2014 - aktename 

Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat de opmerkingen van zijn fractie in de OCMW-raad werden 
behandeld. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; inzonderheid artikel 174 en volgende; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
latere wijzigingen; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de rekening van het OCMW werd opgemaakt door de financieel beheerder en 
bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen 
(balans en staat van opbrengsten en kosten) alsook een toelichting bij de financiële nota en  bij de 
samenvatting van de algemene rekeningen;  

Gelet dat de OCMW-raad de jaarrekening 2014 heeft vastgesteld in zitting van 13 juli 2015 
(ontvangen op het secretariaat op 17/08/2015); 

Gezien die rekening ter inzage heeft gelegen van de raadsleden; 

Gezien geen opmerkingen werden geformuleerd; 

Bijgevolg 

Neemt akte: 

Artikel 1: 

Van de jaarrekening 2014 van het OCMW van Middelkerke met een balanstotaal van 30.759.515,81 
euro, met een resultaat op kasbasis van 2.327.505,22 euro en een autofinancieringsmarge van 
1.025.187,97 euro. 

Artikel 2: 

De gemeenteraad formuleert terzake geen opmerkingen.  
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Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit aan de provinciegouverneur. 

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

Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat radio Modern geen succes was en dat hij in dat verband 
opmerkingen heeft gemaakt in de organen van de vzw Toerisme Middelkerke. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Overwegende dat de burgemeester volgende politieverordeningen uitgevaardigd heeft: 

 Op 02/07/2015 n.a.v. Bloso sportpromotietoer op 14 en 16/07/2015 

 Op 02/07/2015 n.a.v. filmopnames Tendens op 05/07/2015 

 Op 08/07/2015 n.a.v. Radio Modern op 10/07/2015 en 15/08/2015 

Neemt akte: 

Artikel 1: 

Van de navolgende besluiten die door de burgemeester werden genomen op 02/07/2015 (2) en op 
08/07/2015: 

‘Besluit burgemeester dd. 02/07/2015 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke op 14 en 
16/07/2015 n.a.v. Bloso sportpromotietoer - aanpassing 

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

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 02/06/2015 (66) i.v.m. 
“Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. Bloso sportpromotietoer op 14 en 
16/07/2015”; 

Overwegende dat er een vergissing is gebeurd wat de data betreft; 

Gezien de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen gepland is op 
14/07/2015 en dat het college bijgevolg niet tijdig een corrigerende besluitvorming kan nemen; 

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

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

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

Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit 
dd. 16 maart 1968; 
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Gelet op het koninklijk besluit dd. 01 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie 
van het verkeer; 

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

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

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

Gezien het uitsluitend gemeentewegen betreft; 

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van Bloso sportpromotietoer op 14/07/2015 en 16/07/2015 
worden volgende verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1:  

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat: 

1.1. Op 14/07/2015 vanaf 07u30 tot 19u00: 

 Zilvermeeuwenlaan – 20 parkeerplaatsen - westkant 

1.2. Op 16/07/2015 vanaf 07u30 tot 19u00: 

 Zeedijk - ten westen van Louis Logierlaan richting Rotonde - 20 parkeerplaatsen 

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

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

Artikel 2: 

Er wordt vrijstelling van de retributie op het parkeren verleend op de in artikel 1 bedoelde plaats en 
tijdvork aan de houders van de parkeerkaart bedoeld in artikel 1, op voorwaarde dat deze kaart 
zichtbaar is aangebracht achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste 
gedeelte van het voertuig, of als het geen voertuig betreft op een goed zichtbare plaats. 

Artikel 3: 

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

Artikel 4: 

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

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de dossierbeheerder (sportdienst - Els Devey), de organisator (Bloso – 
Geert Van Belleghem, Arenbergstraat 5 te 1000 Brussel (0477 80 20 84), de dienst parkeerbeheer, de 
werf en de lokale politie. 

Besluit burgemeester dd. 02/07/2015 
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Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke op 05/07/2015 
n.a.v. filmopnames Tendens 

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

Overwegende dat er op 05/07/2015 filmopnames van Tendens plaatsvinden op het sportstrand t.h.v. 
de Louis Logierlaan; 

Gezien de vraag om t.g.v. deze filmopnames gebruik te mogen maken van 1 parkeerplaats in de Louis 
Logierlaan; 

Gezien de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen gepland is op 
14/07/2015 en dat het college bijgevolg niet tijdig een besluitvorming kan nemen; 

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

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

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

Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005; 

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

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

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

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

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

Gelet op het feit dat het uitsluitend gemeentewegen betreft; 

Gezien er geen  

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van filmopnames Tendens op het sportstrand worden op 
05/07/2015 volgende verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1:  

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat: 

1.1. Op 05/07/2015 vanaf 14.00u tot 18.00u 

 Louis Logierlaan, gedeelte tussen Zeedijk en Leopoldlaan, 1 parkeerplaats aan oostelijke zijde 

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

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

Artikel 2: 
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Er wordt vrijstelling van de retributie op het parkeren verleend op de in artikel 1 bedoelde plaats en 
tijdvork aan de houders van de parkeerkaart bedoeld in artikel 1, op voorwaarde dat deze kaart 
zichtbaar is aangebracht achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste 
gedeelte van het voertuig, of als het geen voertuig betreft op een goed zichtbare plaats. 

Artikel 3: 

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

Artikel 4: 

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

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de Picstory, Isabelle Uselli, Kwadestraat 151b – 8800 Roeselare (0475 96 
63 38), de dienst parkeerbeheer, de werf en de lokale politie. 

Besluit burgemeester dd. 08/07/2015 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke op 10/07 en 
15/08/2015 n.a.v. Radio Modern 

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

Overwegende dat er op 10/07 en 15/08/2015 muziekoptredens plaatsvinden in het casino n.a.v. Radio 
Modern; 

Gelet op de vraag van de cultuurdienst (Charlotte Coudeville) om t.g.v. deze muziekoptredens gebruik 
te mogen maken van 6 parkeerplaatsen op de parking Normandlaan; 

Gezien de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen gepland is op 
14/07/2015 en dat het college bijgevolg niet tijdig een besluitvorming kan nemen; 

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

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

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

Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005; 

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

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

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

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;  
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Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;  

Gelet op het feit dat het uitsluitend een gemeenteweg betreft; 

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

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20/01/2015 (TL3) ivm 
voorbehouden parkeerplaatsen i.h.k.v. evenementen; 

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

 Parking Normandlaan - bovenste gedeelte - 6 parkeerplaatsen 

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van muziekoptredens n.a.v. Radio Modern worden volgende 
verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1:  

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat: 

1.2. Vanaf 10/07 om 09u00 t.e.m. 11/07/2015 tot 10u00: 

1.3. Vanaf 15/08 om 09u00 t.e.m. 16/08/2015 tot 10u00: 

 Parking Normandlaan - bovenste gedeelte - 6 parkeerplaatsen 

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

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

Artikel 2: 

De nodige signalisatie wordt door de gemeente tijdig op de afgesproken plaatsen gebracht, doch niet 
uitgestald. 

Conform artikel 14 van de verkeerswet van 14 maart 1968 zal de signalisatie tijdig worden geplaatst 
door de organisator. Indien de organisator in gebreke blijft zal de signalisatie worden aangebracht 
door de gemeente die de kosten zal terugvorderen van de organisator. 

Bij einde van het evenement wordt de signalisatie aan de kant geplaatst door de organisatie. Indien dit 
niet gebeurt zal de gemeente dit doen weliswaar mits terugvordering van de gemaakte kosten. 

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

Artikel 3: 

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

Artikel 4: 

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

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de dossierbeheerder (Cultuurdienst - Charlotte Coudeville), de werf en de 

lokale politie.’ 
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Artikel 2: 

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

8. Protestantse baptistenkerk Bethel - budget 2016 - aktename 

Op de opmerking van raadslid J.M. Dedecker dat de bedragen in het budget wel heel nauwkeuring 
zijn tot op cijfers na de komma, antwoordt de burgemeester dat het een raming betreft, blijkbaar 
gebaseerd op de rekening. 

Op de vraag van het raadslid of de gemeente ook de telefoonkosten van de dominee moet betalen, 
antwoordt de voorzitter bevestigend voor zover er een relatie is met de eredienst. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 

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

Gezien het door de Protestantse Baptistenkerk Bethel ingediende budget 2016; 

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

Gezien artikel 48 van voornoemd decreet; 

Bijgevolg:  

Neem akte: 

Artikel 1: 

Van het budget 2016 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel met volgende gegevens: 

Exploitatietoelage € 19.913,84 

Aandeel Middelkerke € 11.470,37 (57,6%) 

Investeringstoelage € 0,00 

Aandeel Middelkerke € 0,00 

Artikel 2: 

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

 

 

 

9. Toerisme Middelkerke vzw - leden Raad van Bestuur en Directiecomité - vertegenwoordigers 

gemeente - goedkeuring 
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De voorzitter verwijst naar de opmerkingen geformuleerd tijdens de commissievergadering op 
08/09/2015 en stelt dat dit onderzocht zal worden en dat het antwoord medegedeeld zal worden. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van 
bepaalde instellingen; 

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 38 dd. 27/07/1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandige, inzonderheid artikel 3 en 5 bis; 

Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 09/04/2014 houdende de goedkeuring van de oprichting en van 
de statuten van Toerisme Middelkerke vzw; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 16/06/2014(12) houdende voordracht van 12 door de 
gemeenteraad voorgedragen leden van de Raad van Bestuur van het Toerisme Middelkerke vzw; 

Gelet op de beslissing dd. 15/01/2015(14) tot goedkeuring van de aanduiding van een vervangend 
door de gemeenteraad voorgedragen lid van de Raad van Bestuur van het Toerisme Middelkerke vzw; 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw dd. 01/09/2014(4) 
houdende benoeming van de leden van het Directiecomité van Toerisme Middelkerke vzw; 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw dd. 12/01/2015(4) 
houdende benoeming van een vervangend lid van het Directiecomité van Toerisme Middelkerke vzw; 

Overwegende dat ingevolge artikel 3 van het Koninklijk Besluit nr. 38 dd. 27/07/1967 ieder natuurlijk 
persoon, die in België een beroepsbezigheid uitoefent, die inkomsten kan opleveren bedoeld in artikel 
23 §1 1° of 2° of in artikel 30, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, uit hoofde 
waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is, wordt geacht, tot het 
bewijs van het tegendeel, zelfstandige te zijn; 

Overwegende dat personen die benoemd worden tot mandataris in een aan de Belgische 
vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners onderworpen vennootschap of vereniging, op 
onweerlegbare wijze, vermoed worden in België een zelfstandige beroepsbezigheid uit te oefenen; 

Overwegende dat overeenkomstig art. 10 §1 van het Koninklijk Besluit nr. 38 ieder persoon die aan dit 
besluit onderworpen is, ertoe gehouden is uiterlijk op de dag van de aanvang van de zelfstandige 
beroepsactiviteit aan te sluiten bij één der sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen of bij de 
Nationale Hulpkas; 

Overwegende dat deze verplichting niet geldt voor de personen die belast zijn met een mandaat in 
een openbare of private instelling, hetzij uit hoofde van de functie die zij uitoefenen bij een 
administratie van het Rijk, de gemeenschap, een gewest, de provincie, de gemeente of een openbare 
instelling, hetzij als vertegenwoordiger van een werknemers-, werkgevers- of zelfstandigenorganisatie, 
hetzij als vertegenwoordiger van het Rijk, de gemeenschap, een gewest, de provincie, de gemeente of 
een openbare instelling (art. 5 bis K.B. nr. 38) (publieke mandatarissen); 

Overwegende dat deze laatste categorie van personen (publiek mandatarissen) onderworpen is aan 
de Wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde 
instellingen die stelt dat voor de persoon die een publiek mandaat uitoefent, de private of openbare 
rechtspersoon jaarlijks een bijdrage verschuldigd is aan het RSVZ;  

Gezien artikel 245 §2 en §3 van het gemeentedecreet: 

 
“ § 2. De gemeenteraad beslist over de oprichting of deelname, bedoeld in § 1, op grond van een door het college van 
burgemeester en schepenen opgemaakt verslag. In dat verslag worden de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging in 
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de gekozen vorm afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in de 
vorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de vereiste voordelen kan bieden. 
 
Tot de oprichting of deelname kan pas worden overgegaan nadat de gemeenteraadsbeslissing hiertoe werd goedgekeurd 
overeenkomstig § 3. 
 
§ 3. De beslissing tot oprichting of deelname wordt samen met het verslag, bedoeld in § 2, en het ontwerp van statuten binnen 
dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen 100 dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de beslissing 
al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en die beslissing 
verzonden heeft aan de gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Overwegende dat na de volledige 
vernieuwing van de gemeenteraad tot een volledige vernieuwing van de raad van bestuur en directiecomité wordt overgegaan”; 

Overwegende dat Toerisme Middelkerke vzw een extern verzelfstandigd agentschap is van de 
gemeente Middelkerke, opgericht vanuit de gemeente en belast met welbepaalde beleidsuitvoerende 
taken van gemeentelijk belang; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 19/12/2013 tot goedkeuring van de omvorming van de 
vzw Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Middelkerke in een EVA-P vzw Toerisme Middelkerke 
vzw en tot goedkeuring van de statutenwijziging; 

Gezien de doelomschrijving van Toerisme Middelkerke vzw in artikel 3 van de statuten van Toerisme 
Middelkerke vzw: 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en Toerisme Middelkerke 
vzw; 

Overwegende dat ingevolge art. 23 § 2 van de statuten 12 bestuurders worden voorgedragen door de 
gemeenteraad in de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw die optreden als 
vertegenwoordiger van de gemeente (publieke mandatarissen), daar zij belast zijn met o.a. het nemen 
van besluiten, het voorbereiden van besluiten en het uitvoeren van besluiten conform de modaliteiten 
zoals vastgelegd in de statuten en de beheersovereenkomst; 

Overwegende dat naast de 12 door de gemeenteraad voorgedragen bestuurders er ook een 
bestuurder wordt voorgedragen door categorie C (organisaties uit de privé-sector) en een bestuurder 
wordt voorgedragen door categorie D (natuurlijke personen uit de privé-sector); 

Overwegende dat gelet op het specifiek statuut nl. niet voorgedragen door de gemeenteraad maar 
vanuit de privé-sector en gelet op het gegeven dat een gemeentelijke vzw naast gemeentelijke 
vertegenwoordigers dient te bestaan uit een vertegenwoordigers van 
gebruikers/middenveld/strekkingen/deskundigen deze vertegenwoordigers van categorie C en D in 
eerste instantie niet kunnen worden beschouwd als zetelend als vertegenwoordigers van de 
gemeente Middelkerke in Toerisme Middelkerke vzw vanuit hun functie/mandaat; 

Overwegende dat alle leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité samen belast zijn 
met de ontwikkeling van het toeristisch beleid in het algemeen belang, dit binnen de doelstelling van 
de vereniging en dat ingevolge billijkheid en met het oog op engagement en bereidheid om te zetelen 
vanuit de gebruikers/middenveld een gelijke behandeling met de gemeentelijke vertegenwoordigers 
wordt voorop gesteld en aldus aan de raad gevraagd wordt voor wat betreft het statuut als 
zelfstandige de vertegenwoordigers van categorie C en D in de Raad van Bestuur te erkennen als 
zetelend als vertegenwoordigers van de gemeente Middelkerke in Toerisme Middelkerke vzw vanuit 
hun functie/mandaat; 

Overwegende dat de leden van het directiecomité, overeenkomstig art. 37 van de statuten van 
Toerisme Middelkerke vzw door de Raad van Bestuur worden benoemd en belast zijn met het 
dagelijks bestuur van Toerisme Middelkerke, overeenkomstig het statutair doel van de vereniging; 

Overwegende dat na een volledige vernieuwing van de raad tot een volledige vernieuwing van de 
raad van bestuur en directiecomité wordt overgegaan; 
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Gelet op het gunstig advies van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid dd. 08/09/2015, met 
volgende opmerking (= artikel 4 van het advies)= “De gemeenteraadscommissie algemeen beleid 
vraagt dat gemeentebestuur nagaat of er geen sprake is van een dubbele bijdrage door 
bijdrageplichtige leden van de vzw Toerisme Middelkerke die tevens omwille van hun 
beroepsactiviteiten reeds aangesloten zijn bij een verzekeringskas voor zelfstandigen. Dit onderzoek 
behelst zowel de lidmaatschapsbijdrage als de gebeurlijke fiscale afhoudingen. De resultaten van dit 
onderzoek moeten meegedeeld worden aan de commissie.” De voorzitter verklaart dat het onderzoek 
zal gebeuren; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraad bevestigt hierbij dat de 12 door de gemeenteraad voorgedragen leden van de Raad 
van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw vanuit hun functie/mandaat beschouwd worden als 
vertegenwoordigers van de gemeente Middelkerke in Toerisme Middelkerke vzw.  

Artikel 2: 

De gemeenteraad bevestigt hierbij dat de bestuurder in de Raad van Bestuur voorgedragen door 
categorie C (organisaties uit de privé-sector) en de bestuurder in de Raad van Bestuur voorgedragen 
door categorie D (natuurlijke personen uit de privé-sector) vanuit hun functie/mandaat beschouwd 
worden als vertegenwoordigers van de gemeente Middelkerke in Toerisme Middelkerke vzw.  

Artikel 3: 

De gemeenteraad bevestigt hierbij dat de leden van het Directiecomité van Toerisme Middelkerke 
vzw, benoemd door de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw, vanuit hun functie/mandaat 
beschouwd worden als vertegenwoordigers van de gemeente Middelkerke in Toerisme Middelkerke 
vzw. 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de personeelsdienst en aan de betrokken mandatarissen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. Toerisme - jaarverslag Toerisme Middelkerke vzw 2014 - 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; 

Gelet op het uittreksel uit het notulenboek van de algemene vergadering toerisme Middelkerke vzw 
dd. 30/06/2014 – punt 11 luidend als volgt: “Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Middelkerke 
– goedkeuring 

” waarin het volgende fragment is opgenomen: ‘De vereniging legt een jaarverslag en een financieel 
verslag ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad met betrekking tot elk werkingsjaar; 

Het jaarverslag bevat een uitvoerige beschrijving van alle activiteiten en een rapportering over de 
uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst; 

Het financieel verslag omvat de jaarrekening (balans en resultatenrekening); de verslagen van de 
bestuursorganen met betrekking tot de goedkeuring van de rekeningen en van het budget; 
desgevallend het verslag van de financieel beheerder.”; 
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Overwegende dat de informatie in het jaarverslag en het financieel verslag het best samen bekeken 
worden om de werking van de vzw gedurende het voorbije werkjaar op een goede manier te kunnen 
evalueren; 

Gelet op het uittreksel uit het notulenboek van de algemene vergadering Toerisme Middelkerke vzw 
dd.25/06/2015 ‘Toerisme - Jaarverslag en financieel verslag 2014 – goedkeuring’ waaruit blijkt dat het 
jaarverslag met éénparigheid van stemmen werd goedgekeurd. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Keurt het bundelen van het jaarverslag en het financieel verslag van Toerisme Middelkerke vzw in één 
publicatie onder de titel ‘jaarverslag Toerisme Middelkerke vzw’ goed. 

Artikel 2:  

Keurt het jaarverslag 2014 van Toerisme Middelkerke vzw goed. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. RUP nr. 21/C “Leffinge Centrum-West ter” – bestek ereloon ontwerper 

a) goedkeuring bijzonder bestek en bijhorende raming 

b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 02/10/2000 waarbij het bijzonder plan van aanleg nr. 21 “Leffinge 
Centrum-West” werd goedgekeurd; 

Gelet op de bepalingen van de zone 13 “Landbouwzone” van het bijzonder plan van aanleg nr. 21 
“Leffinge Centrum-West” waar een absoluut bouwverbod geldt; 

Overwegende dat door deze bepaling de betreffende gronden niet voor bewoning kunnen ontwikkeld 
worden; 

Overwegende dat op het gewestplan Oostende – Middenkust goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 
26/01/1977 deze zone als woongebied is ingekleurd; 

Gelet op het schrijven dd. 30/09/2014 van de families Vermeire en Van Hecke, eigenaars van het 
perceel Middelkerke 5e afdeling sectie B nr. 364M gelegen langs de Wilskerkestraat, met de vraag om 
de zone 13 “Landbouwzone” uit het bijzonder plan van aanleg nr. 21 “Leffinge Centrum-West” te 
herbestemmen naar woonzone conform de bestemming van het gewestplan Oostende – Middenkust 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 26/01/1977;  

Overwegende dat een herbestemming naar woonzone zoals vastgelegd in het gewestplan Oostende 
– Middenkust goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 26/01/1977 toe laat om bijkomende bouwgronden 
op de markt te brengen wat op zijn beurt bijdraagt tot de betaalbaarheid van bouwgronden; 

Overwegende dat de omvorming van de zone 13 “Landbouwzone” naar woongebied de mogelijkheid 
biedt om voorschriften op te maken die de landschappelijke afwerking van de dorpsrand 
bewerkstelligen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 11/06/2015 houdende de gedeeltelijke in 
herzieningstelling van het BPA nr. 21 “Leffinge Centrum-West” voor wat betreft de kadastrale percelen 
of delen van Middelkerke 5e afdeling sectie B nr. 364M, 364L, 364E, 374H, 369E2; 
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Overwegende dat er zich aansluitend bij de zone 13 “Landbouwzone” woongebied volgens het 
gewestplan bevindt dat niet is opgenomen in het plangebied van een bijzonder plan van aanleg of een 
ruimtelijk uitvoeringsplan; 

Overwegende dat het aangewezen is om de stedenbouwkundige voorschriften voor dit deel van het 
gewestplan verder te verfijnen teneinde voorschriften op te maken die de landschappelijke afwerking 
van de dorpsrand bewerkstelligen; 

Overwegende dat de stedenbouwkundige voorschriften verder kunnen uitgewerkt worden in het kader 
van de procedure tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 21/C “Leffinge Centrum-West ter”; 

Gelet op de kosten voor de opmaak van een nieuw ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 21/C 
“Leffinge Centrum-West ter”, die kunnen geraamd worden op € 15.972 incl. btw; 

Gelet op het akkoord van de respectievelijke eigenaars van de percelen gelegen binnen het 
plangebied om de kosten van het nieuw op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan ter hunner laste te 
nemen; 

Overwegende dat er op beleidsitem AR 06000/2140007 voldoende fondsen beschikbaar zijn voor de 
opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 21/C “Leffinge Centrum-West ter”; 

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

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

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

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

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

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “opmaak RUP 21/C “Leffinge 
Centrum-West ter“ een bestek werd opgemaakt door de technische afdeling; 

Gelet op het bijgevoegde bijzonder bestek; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en de raming voor de opdracht met als voorwerp 
“opmaak RUP 21/C “Leffinge Centrum-West ter “. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor 
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming 
bedraagt € 15.972 incl. btw. 

Artikel 2: 

De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3: 

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

Beleidsitem / AR 06000  /  2140007   
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Actie / overig beleid Overig beleid (OBB) 

Beschikbaar krediet € 45.000 

Geraamd bedrag van de uitgave 
(incl. btw) 

€ 15.972 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. RUP nr. 2quater “Zeedijk-Tennis” – voorlopige vaststelling van het ontwerpplan  

Raadslid G. Verdonck merkt op dat er enkele jaren geleden reeds pogingen geweest zijn om het 
gebied te ontwikkelen. Hij hoopt dat het met dit plan wel lukt, ook al wordt er nu deels bebouwing 
voorzien. Volgens het raadslid is het niet helemaal duidelijk wat de gemeente wenst en heeft hij een 
zekere schrik voor wat komen zal. In de teksten is er ook onduidelijkheid over de breedte van de 
groene zone, de ene keer is het 50 meter en de andere keer 36,5 meter. Het raadslid vindt het 
aantrekken van meer wagens naar het centrum van de gemeente geen goede zaak voor de mobiliteit 
en het verhoogt de druk op de Koninginnelaan. 

Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat de groene zone 36,5 meter breed is en dat er nog geen 
precies aantal parkeerplaatsen gekend is. 

Raadslid J.M. Dedecker vraagt hoe de gemeente de kosten van € 846.000 zal recupereren verbonden 
aan het project tijdens de vorige legislatuur. 

De burgemeester antwoordt dat de opbrengst van de verkoop van de grond voor de gemeente is. 

De voorzitter herinnert de raad er aan dat er ook vóór 2000 al pogingen gedaan zijn om het gebied te 
ontwikkelen. Voorliggend punt betreft een ontwerpplan. Het gaat niet over de regels van toewijzing of 
verkoop van gemeentegronden. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat als het RUP niet commercieel genoeg is zijn fractie de plannen dan 
niet kan goedkeuren. 

Volgens de burgemeester zullen de gronden meer opbrengen dan vroeger geraamd, omdat er vroeger 
bestemming “sport en spel” was. 

Volgens schepen L. Pylyser-Dewulf verwart raadslid J.M. Dedecker verschillende zaken. Het is pas 
later dat de verkoopsvoorwaarden aan bod zullen komen. Zij garandeert met het project een 
meerwaarde voor de gemeente. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat er € 16.000.000 geïnvesteerd werd in de parking Marktplein, een 
project dan niet “draait”. Voor de studie van een parking Leopoldlaan werd destijds € 846.000 betaald. 
De gemeenteplannen voor de lange termijn zijn volgens het raadslid blijkbaar plannen op maat van de 
immobiliën. Indien zijn fractie niet zeker is dat het bedrag van € 846.000 gerecupereerd wordt dan zal 
zijn fractie dit punt niet goedkeuren.  

Op de vraag van raadslid L. Maesen of de keuze tussen een asfaltvlakte of de gronden volledig 
volbouwen de enige optie is, antwoordt schepen L. Pylyser-Dewulf dat er veel opties onderzocht 
werden en dat er veel groen voorzien is. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 07/11/2013 houdende de gedeeltelijke in herzieningstelling 
van het BPA nr. 2 “Zeedijk”; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 08/04/2014 houdende de 
aanstelling van studiebureau Adoplan als ontwerper van het nieuw op te maken RUP “Zeedijk – 
Tennis”; 

Overwegende dat uit het voorafgaand onderzoek naar de plan-MER plicht blijkt dat er geen 
fundamentele bezwaren zijn tegen de opmaak van het RUP en de opmaak van een plan-MER niet 
nodig is; 

Overwegende dat de watertoets werd uitgevoerd, waaruit blijkt dat de effecten van de uitvoering van 
het RUP op het watersysteem beperkt zullen zijn; 

Overwegende dat het RUP nr. 2quater “Zeedijk-Tennis” werd onderworpen aan de verplichte 
adviesronde; 

Overwegende dat volgende adviesorganen werden gevraagd advies uit te brengen: Deputatie van de 
provincie West-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen afdeling West-Vlaanderen, Vlaamse Milieu 
Maatschappij, Departement LNE, Agentschap Wegen en Verkeer en GECORO; 

Overwegende dat een plenaire vergadering werd georganiseerd dd. 04/06/2015 waarbij volgende 
adviesorganen waren vertegenwoordigd: Agentschap Wegen en Verkeer en GECORO; 

Overwegende dat door de adviesorganen het volgende advies werd uitgebracht: 

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen: gunstig advies 

 

Ruimte Vlaanderen – West-Vlaanderen: gunstig advies 

 

Vlaamse Milieumaatschappij: niet bevoegd om advies te geven 

 

Departement LNE: gunstig advies en ontheffing opmaak ruimtelijk veiligheidsrapport 

 

Agentschap Wegen en Verkeer: voorwaardelijk gunstig advies 

1. Opmerking bij punt 2.1 Juridisch Kader – tabel op p.9 Rooilijnen: 
Hier staat verkeerdelijk dat de rooilijn op 18m uit de as van de weg is gelegen. 
Dit moet echter zijn: de rooilijn ligt op 10m uit de as van de weg.  De bouwvrije strook 
bedraagt 8m. de bouwlijn ligt op 18m uit de as van de weg. 

2. Het voorgelegde project is wel in tegenspraak met het besluit uit de projectvergadering dd. 
19/11/2013 waarin sprake is van één gecombineerde in/uitrit van max. 7m breed. In het 
voorliggend voorontwerp is er sprake van eventueel twee gecombineerde in/uitritten voor de 
ondergrondse parking. Een in/uitrit naar de ondergrondse parkings mag niet in de bouwvrije 
strook van 8m. 

3. De visie omtrent het parkeren uit het GRS en het mobiliteitsplan werden niet opgenomen in de 
toelichtingsnota. 

 

GECORO: voorwaardelijk gunstig advies 
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1. De GECORO stelt zich vragen bij het juridisch statuut van Artikel 3: zone voor park 2. Het 
park betreft zowel privaat als openbaar domein. De zone wordt tevens als semipublieke 
groene ruimte bestempeld in de inrichtingsschets. Wat is de definitie van semipublieke 
ruimte? Wie zal instaan voor het onderhoud van de zone? Het gemeentebestuur gezien het 
openbare karakter of de VME gezien het private karakter? 
Ook op het vlak van openbare orde en veiligheid stellen zich bepaalde vragen. Kunnen 
politiediensten optreden? In het geval van een privaat karakter is dit minder evident dan in het 
geval van een openbaar karakter. 
Hoe wordt de toegang tot Artikel 3 mogelijk gemaakt? De zone is immers volledig ingesloten 
door Artikel 1 en dit is privaat eigendom dat deel uitmaakt van de residenties. 

2. Er wordt voorgesteld om geen doorsteek voor gemotoriseerd verkeer tussen de ondergrondse 
parkeercomplexen toe te laten. Een dergelijke doorsteek legt een hypotheek op een 
toekomstige ondergrondse inrichting (bv. rotatieparking) van de parkzone. De GECORO stelt 
voor om de mogelijkheid van een (rotatie)parking te voorzien onder de parkzone. Als blijkt dat 
er in de toekomst een behoefte aan bijkomende (rotatie)parking is dient het RUP dan niet 
herzien te worden. Deze bijkomende (rotatie)parking kan ontsloten worden via de reeds 
voorziene rotatieparking. Zo dient geen bijkomende in- en uitrit gerealiseerd te worden op de 
Koninginnelaan. Bij het oprichten van de parkeercomplexen onder zone A en zone B dienen 
de wanden reeds voorzien te zijn op een toekomstige verbinding met een (rotatie)parking 
onder de parkzone. 

De GECORO wenst er verder op te wijzen dat de huidige breedte van de parkzone (36m à 
37m) optimale afmetingen zijn voor de inrichting van een bijkomende rotatieparking. Meer 
ruimte geven aan de parkeercomplexen onder de residenties (lees uitbreiden onder de 
parkzone) doet afbreuk aan deze optimale afmetingen.  

 

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering opgemaakt door de technische afdeling; 

Overwegende dat uit het verslag van de plenaire vergadering blijkt dat Agentschap Wegen en Verkeer 
zich akkoord heeft verklaard met 2 toegangen tot het plangebied (2 in/uitritten – 1 per bouwblok); 

Overwegende dat de verschillende gemeentelijke sectoren gevraagd werden advies uit te brengen 
over het voorliggende voorontwerp van RUP; 

Overwegende dat geen advies werd ontvangen van de gemeentelijke sectoren; 

Overwegende dat de nutsmaatschappijen gevraagd werden advies uit te brengen over het 
voorliggende  voorontwerp van RUP; 

Overwegende dat volgend advies werd ontvangen: 

Farys: 

1. Distributieleiding: er is een drinkwaterleiding aanwezig met voldoende capaciteit. Bij voorkeur 
wordt er aangesloten via de Koninginnelaan. 

2. Toevoerleiding: volgens algemene voorwaarden. 

3. Riolering: niet van toepassing. 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23/06/2015 houdende 
bespreking van de adviesronde  en de plenaire vergadering: 

Agentschap Wegen en Verkeer: 

1. De toelichtingsnota dient te worden aangepast. 
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2. De twee in/uitritten worden behouden. Tijdens de plenaire vergadering werd hierover een 
akkoord met Agentschap Wegen en Verkeer bereikt. Zie hieromtrent ook het verslag van de 
plenaire vergadering. 
Er dient in de stedenbouwkundige voorschriften te worden opgenomen dat een in/uitrit naar 
de ondergrondse parkings niet mag aangelegd worden in de bouwvrije strook van 8m. 

3. De visie uit het mobiliteitsplan met betrekking tot het plangebied dient te worden opgenomen 
in de toelichtingsnota. 

GECORO:  

1. ‘Artikel 3: zone voor park 2’: de zone krijgt een uitsluitend privaat karakter. De gronden dienen 
deel uit te maken van de aanpalende residenties.  

2. De mogelijkheid tot realisatie van een (rotatie)parking dient voorzien te worden onder ‘Artikel 
2: zone voor park 1’. Deze (rotatie)parking wordt ontsloten via de in/uitrit van de rotatieparking 
onder ‘Artikel 1: zone voor wonen met beperkte nevenfuncties’. Bij het oprichten van de 
parkeercomplexen onder zone A en zone B van Artikel 1 dienen de wanden reeds voorzien te 
zijn op een toekomstige verbinding met een (rotatie)parking onder ‘Artikel 2: zone voor park 1’. 
De ondergrondse parkeergarages dienen voldoende diep ingeplant te worden zodat er een laag teelaarde 

kan aangebracht worden die dik genoeg is om de aanleg van een groen park mogelijk te maken. 

 

De mogelijkheid voor een ondergrondse doorsteek tussen zone A en zone B blijft behouden. 
Wanneer een (rotatie)parking wordt gerealiseerd onder ‘Artikel 2: zone voor park 1’ zal deze 
de verbindingsfunctie tussen beide parkeercomplexen verzorgen. 

Farys: 

Bij uitvoering van toekomstige werken dient maximaal rekening gehouden te worden met het advies. 

Volgende aanpassingen dienen te worden uitgevoerd aan de stedenbouwkundige voorschriften: 

1. De stedenbouwkundige voorschriften dienen te worden aangevuld met de definities voor bruto 
en netto vloeroppervlakte.  

2. Terrassen aan de voorzijde en de achterzijde van de gebouwen mogen maximum 3 meter 
diep zijn waarvan 1 meter inpandig en 2 meter buiten de gevel. Langs de achterzijde mogen 
de terrassen buiten de bouwdiepte gerealiseerd worden. 

 

Overwegende dat de nodige aanpassingen werden uitgevoerd conform de beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen dd. 23/06/2015; 

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

 

Beslist:  

Artikel 1: 

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 2quater “Zeedijk - Tennis” wordt voorlopig vastgesteld. 

Artikel 2: 
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Het ontwerpplan zal aan een openbaar onderzoek onderworpen worden in overeenstemming met de 
bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening. 

Stemming: 13 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 1 onthouding 

13. Aanvullend reglement betreffende het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen 

met een handicap in de Westenlaan - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de aanvraag van de heer Yves Jacobs, wonende in de Westenlaan nummer 9 om een 
parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden ter hoogte van zijn woning; 

Overwegende dat de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden voor het bekomen van een dergelijke 
parkeerplaats; 

Overwegende dat een parkeerplaats voor personen met een handicap mag gebruikt worden door alle 
houders van een speciale kaart voor personen met een handicap en de plaats bijgevolg niet aan een 
persoon met een handicap persoonlijk kan worden toegekend; 

Gezien de Westenlaan een gemeenteweg is; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 dd. 03/04/2009 i.v.m. de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit 
dd. 16/03/1968; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 01/12/1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11/10/1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14/11/1977 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 

Beslist: 

Artikel 1: 

In de Westenlaan wordt ter hoogte van nummer 11, aan de overzijde een parkeerplaats voor 
personen met een handicap voorbehouden. 

Deze regeling wordt aangeduid door het verkeersbord E9a met het pictogram ‘personen met een 
handicap’. 

Artikel 2:  

Dit besluit wordt voor kennisname overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit 
en Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Koning Albert II-laan 20 bus 2 
te 1000 Brussel. 

Artikel 3: 

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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14. Politiereglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen op gemeentewegen voor 

voertuigen van de gemeentediensten - opheffing 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28/06/1990 (11) betreffende het politiereglement nopens 
het voorbehouden van parkeerplaatsen op gemeentewegen voor voertuigen van de 
gemeentediensten; 

Overwegende er zich geen gemeentelijke diensten meer bevinden in de Joseph Casselaan en de 
parkeerplaatsen voor gemeentelijke voertuigen in de Joseph Casselaan en de René Mouchottestraat 
er bijgevolg niet meer dienen voorbehouden te blijven aan gemeentelijke voertuigen; 

Overwegende dat de voorbehouden parkeerplaats voor gemeentediensten op de Zeedijk reeds enkele 
jaren verdwenen is; 

Gezien het aanvullend reglement mag opgeheven worden; 

Gezien de Joseph Casselaan, René Mouchottestraat en de Zeedijk gemeentewegen zijn; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 dd. 03/04/2009 i.v.m. de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit 
dd. 16/03/1968; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 01/12/1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11/10/1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14/11/1977 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 

Beslist: 

Artikel 1: 

De gemeenteraadsbeslissing van 28/06/1990 (11) betreffende het politiereglement nopens het 
voorbehouden van parkeerplaatsen op gemeentewegen voor voertuigen van de gemeentediensten 
wordt opgeheven. 

Artikel 2: 

Dit besluit wordt ter kennisname overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 
1000 Brussel. 

Artikel 3: 

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

15. Herstellen van de afgekeurde huisvuilwagen ERU - toepassing van art.157 van het 

gemeentedecreet - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 
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Gezien de huisvuilwagen met plaatnummer ERU 026 werd afgekeurd voor alle verkeer; 

Gezien er gebreken werden vastgesteld aan de remmen en de stuurstang; 

Gezien deze huisvuilwagen gebruikt wordt voor de huisvuilophaling op diverse dagen; 

Overwegende dat voor deze herstelling echter geen budget voorzien is en dat er daarom wordt 
voorgesteld om de herstelling bij hoogdringendheid te laten uitvoeren door een beroep te doen op 
artikel 157 van het gemeentedecreet; 

Gezien deze herstelling zowel dringend als onvoorzien is; 

Gezien het bestek, opgemaakt door de firma Scania, Ambachtstraat 30, 8820 Torhout, ten bedrage 
van € 3.368,05 (incl.BTW); 

Overwegende dat dit budget werd voorzien via de budgetwijziging van 6 juli 2015; 

Gezien het college in zitting van 19/05/2015 akkoord ging met dit voorstel; 

 

Neemt akte van: 

De beslissing van college en burgemeester en schepenen in zitting van 19/05/2015 waarbij men 
akkoord ging met de dringende herstelling van de huisvuilwagen ERU, door de firma Scania, 
Ambachtstraat 30, 8820 Torhout, voor een bedrag van € 3.368,05 (incl.BTW). 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

16. Verkaveling "Santhoven" in de Schoolstraat - inlijving in het openbaar domein van de 

gemeente - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de uitvoering van de technische werken in de verkaveling “Santhoven” in de Schoolstraat, 
meer bepaald de aanleg van de riolering en de wegenis; 

Gezien de werken voltooid zijn en naar aanleiding hiervan door de verkavelaar Vlerick Vastgoed 
gevestigd te 8500 Kortrijk in de Doorniksewijk 49 gevraagd wordt om de riolering en de wegenis in het 
openbaar domein van de gemeente in te lijven, zoals wettelijk voorzien wordt volgens het decreet op 
de ruimtelijke ordening; 

Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering der werken; 

Gelet op de ontwerpakte van afstand – opgemaakt door notaris Peter De Baets bvba – Gulden 
Vlieslaan 34a te 8670 Koksijde; 

Gelet op het opmetingsplan met identificatienummer 35009/10045 opgemaakt op datum van 
07/01/2015 door studiebureau Plantec – Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende; 

Gezien uit deze opmetingsplannen blijkt dat het om volgende kadastrale perceel gaat dat in het 
openbaar domein van de gemeente wordt ingelijfd: 
Middelkerke 11

e
 afdeling, sectie B nr 329/02a met een oppervlakte van 28a59ca; 

Gelet op het algemeen belang van het dossier, nl. de inlijving in het openbaar domein van de 
gemeente; 

Beslist:  

Artikel 1:  



 
 

 
 
10/09/2015  

 
Pagina 53 van 71 

 

Akkoord te gaan met de vraag van verkavelaar Vlerick Vastgoed gevestigd te 8500 Kortrijk in de 
Doorniksewijk 49  om de riolering en de wegenis in de verkaveling “Santhoven” in de Schoolstraat in 
te lijven in het openbaar domein van de gemeente Middelkerke. 

Artikel 2:  

Het ontwerp van akte van afstand voor de riolen, wegenis en groene zone in de verkaveling 
“Santhoven” in de Schoolstraat, kadastraal gekend als Middelkerke 11

e
 afdeling, sectie B nr 329/02a 

met een oppervlakte van 28a59ca dit overeenkomstig het opmetingsplan met referentie 
identificatienummer 35009/10045 opgemaakt op datum van 07/01/2015 door studiebureau Plantec – 
Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende, wordt goedgekeurd. De akte wordt als bijlage bij dit 
besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

17. Heraanleg Fleriskotstraat (vak Kavelweg - Kalkaartweg) en van de Kalkaartweg (vak 

Fleriskotstraat - Oostendelaan) - verkoopbelofte voor de innemingen 12, 13 en 14 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de plannen voor de heraanleg van de Fleriskotstraat (vak Kavelweg – Kalkaartweg) en van 
de Kalkaartweg (vak Fleriskotstraat – Oostendelaan) opgemaakt door Plantec nv, 
Nieuwpoortsesteenweg 399 te Oostende; 

Gezien een aantal onteigeningen gepland zijn om de gronden in eigendom van de gemeente te 
verwerven ten behoeve van de aanleg van het fietspad; 

Gelet op het onteigeningsplan met bijhorende tabel van 28/01/2010 opgemaakt door studiebureau 
Plantec nv; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 09/03/2010 houdende 
goedkeuring van het opgemaakt onteigeningsplan en aanstelling van het Aankoopcomité te Brugge 
voor de verwerving van de gronden en de behandeling van de dossiers; 

Overwegende dat er voor de verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal 
gekend als Middelkerke – 5° afdeling, sectie A perceel nummer 176/02 (inneming 112), 177/b 
(inneming 13) en  178/a (inneming 14) voor een oppervlakte van 7a 43ca een vergoeding voor de 
aankoop dient uitbetaald te worden; 

Overwegende dat de onderhandelaar van de WVi hiervoor op 11/3/2015 een verkoopbelofte heeft 
opgemaakt en met de eigenaars heeft ondertekend voor deze aankoop en waaruit blijkt dat een 
vergoeding van 4.625,00 euro dient betaald te worden aan dhr Thierry Denys wonende 
Descampsstraat 8 te 8370 Blankenberge, die optreedt namens mevr. Van Besien G, Denys Sebastien 
en Denys Magali; 

Gelet op de ontwerpakte aankoop onroerend goed, opgemaakt door de Vlaamse overheid – Afdeling 
Vastgoedtransacties – met de vermelding van alle voorwaarden van de verkoopbelofte; 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn voor deze aankoop onder beleidsitem/AR 
02000/2200007; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder nr 2015/429; 

Beslist:  

Artikel 1:  
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De gemeente gaat akkoord met de bepalingen van de verkoopbelofte dd 11/3/2015 ondertekend met 
de eigenaar, dhr Thierry Denys wonende Descampsstraat 8 te 8370 Blankenberge, die optreedt 
namens mevr. Van Besien G, Denys Sebastien en Denys Magali en zal overgaan tot de verwerving 
van 743 m² grond van het perceel kadastraal gekend als Middelkerke – Middelkerke – 5° afdeling, 
sectie A perceel nummer 176/02 (inneming 112), 177/b (inneming 13) en  178/a (inneming 14). De 
aankoop is noodzakelijk voor de uitvoering van de heraanleg van de Fleriskotstraat (vak Kavelweg – 
Kalkaartweg) en van de Kalkaartweg (vak Fleriskotstraat – Oostendelaan) en is dus van algemeen 
belang.  De ontwerpakte aankoop onroerend goed wordt goedgekeurd.   

Artikel 2:  

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

-beleidsitem/ AR: 02000/2200007 

-actie/ overig beleid: Overig beleid BW 1/2015 

-beschikbaar krediet: € 175.000 

-bedrag van de uitgave: € 4.625,00 

Naam en adres van begunstigde : dhr Thierry Denys wonende Descampsstraat 8 te 

8370 Blankenberge, 

BTW-nummer / 

 

Artikel 3 : 

De Afdeling Vastgoedtransacties - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10, 9000 Gent wordt 
gemachtigd om namens de gemeente de akte te verlijden. 
Artikel 4 : 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst en de eigenaar per aangetekend 
schrijven in kennis te brengen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

18. Heraanleg Fleriskotstraat (vak Kavelweg - Kalkaartweg) en van de Kalkaartweg (vak 

Fleriskotstraat - Oostendelaan) - verkoopbelofte voor de innemingen 15 en 16 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de plannen voor de heraanleg van de Fleriskotstraat (vak Kavelweg – Kalkaartweg) en van 
de Kalkaartweg (vak Fleriskotstraat – Oostendelaan) opgemaakt door Plantec nv, 
Nieuwpoortsesteenweg 399 te Oostende; 

Gezien een aantal onteigeningen gepland zijn om de gronden in eigendom van de gemeente te 
verwerven ten behoeve van de aanleg van het fietspad; 

Gelet op het onteigeningsplan met bijhorende tabel van 28/01/2010 opgemaakt door studiebureau 
Plantec nv; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 09/03/2010 houdende 
goedkeuring van het opgemaakt onteigeningsplan en aanstelling van het Aankoopcomité te Brugge 
voor de verwerving van de gronden en de behandeling van de dossiers; 
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Overwegende dat er voor de verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal 
gekend als Middelkerke – 5° afdeling, sectie A perceel deel nummer 180c (inneming 15), 181b 
(inneming 16) voor een oppervlakte van 14a 97ca een vergoeding voor de aankoop dient uitbetaald te 
worden; 

Overwegende dat de onderhandelaar van de WVi hiervoor op 25/06/2015 een verkoopbelofte heeft 
opgemaakt en met de eigenaars heeft ondertekend voor deze aankoop en waaruit blijkt dat een 
vergoeding van 11.500,00 euro dient betaald te worden aan Casier Geert en Vergauwe Ingrid 
wonende Brouwerijhofstraat 2 te 8433 Middelkerke; 

Gelet op de ontwerpakte aankoop onroerend goed, opgemaakt door de Vlaamse overheid – Afdeling 
Vastgoedtransacties – met de vermelding van alle voorwaarden van de verkoopbelofte; 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn voor deze aankoop onder beleidsitem/AR 
02000/2200007; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder nr 2015/427; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeente gaat akkoord met de bepalingen van de verkoopbelofte dd 25/06/2015 ondertekend met 
de eigenaar, Casier Geert en Vergauwe Ingrid wonende Brouwerijhofstraat 2 te 8433 Middelkerke en 
zal overgaan tot de verwerving van 1.497 m² grond van het perceel kadastraal gekend als Middelkerke 
- 5° afdeling, sectie A perceel deel nummer 180c (inneming 15), 181b (inneming 16). De aankoop is 
noodzakelijk voor de uitvoering van de heraanleg van de Fleriskotstraat (vak Kavelweg – Kalkaartweg) 
en van de Kalkaartweg (vak Fleriskotstraat – Oostendelaan) en is dus van algemeen belang.  De 
ontwerpakte aankoop onroerend goed wordt goedgekeurd.   

Artikel 2:  

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

-beleidsitem/ AR: 02000/2200007 

-actie/ overig beleid: Overig beleid BW 1/2015 

-beschikbaar krediet: € 175.000 

-bedrag van de uitgave: € 11.500,00 

Naam en adres van begunstigde : Casier Geert en Vergauwe Ingrid wonende 

Brouwerijhofstraat 2 te 8433 Middelkerke, 

BTW-nummer / 

 

Artikel 3 : 

De Afdeling Vastgoedtransacties - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10, 9000 Gent wordt 
gemachtigd om namens de gemeente de akte te verlijden. 
Artikel 4 : 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst en de eigenaar per aangetekend 
schrijven in kennis te brengen. 
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

19. Heraanleg Fleriskotstraat (vak Kavelweg - Kalkaartweg) en van de Kalkaartweg (vak 

Fleriskotstraat - Oostendelaan) - akte pachtbeëindiging voor de innemingen 12, 13 en 14 - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de plannen voor de heraanleg van de Fleriskotstraat (vak Kavelweg – Kalkaartweg) en van 
de Kalkaartweg (vak Fleriskotstraat – Oostendelaan) opgemaakt door Plantec nv, 
Nieuwpoortsesteenweg 399 te Oostende; 

Gezien een aantal onteigeningen gepland zijn om de gronden in eigendom van de gemeente te 
verwerven ten behoeve van de aanleg van het fietspad; 

Gelet op het onteigeningsplan met bijhorende tabel van 28/01/2010 opgemaakt door studiebureau 
Plantec nv; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 09/03/2010 houdende 
goedkeuring van het opgemaakt onteigeningsplan en aanstelling van het Aankoopcomité te Brugge 
voor de verwerving van de gronden en de behandeling van de dossiers; 

Overwegende dat er voor de verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal 
gekend als Middelkerke – 5° afdeling, sectie A perceel nummer 176/02 (inneming 12), 177/b 
(inneming 13) en  178/a (inneming 14) voor een oppervlakte van 7a 43ca een vergoeding voor de 
pachtbeëindiging dient uitbetaald te worden; 

Overwegende dat de onderhandelaar van de WVi hiervoor op 25/06/2015 een belofte afstand gebruik 
heeft opgemaakt en met de pachters heeft ondertekend voor de pachtbeëindiging en waaruit blijkt dat 
een vergoeding van 500,00 euro dient betaald te worden aan Casier Geert en Vergauwe Ingrid – 
Brouwerijhofstraat 2 te 8433 Middelkerke; 

Gelet op de ontwerpakte houdende pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde van 
verwerving, opgemaakt door de Vlaamse overheid – Afdeling Vastgoedtransacties – met de 
vermelding van alle voorwaarden van de verkoopbelofte; 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn voor deze aankoop onder beleidsitem/AR 
02000/2200007; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder nr 2015/428; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeente gaat akkoord met de bepalingen van de belofte afstand gebruik dd 25/06/2015 
ondertekend met de pachter, Casier Geert en Vergauwe Ingrid – Brouwerijhofstraat 2 te 8433 
Middelkerke voor de verwerving van 743 m² grond van het perceel kadastraal gekend als Middelkerke 
– Middelkerke – 5° afdeling, sectie A perceel nummer 176/02 (inneming 12), 177/b (inneming 13) en  
178/a (inneming 14). De aankoop is noodzakelijk voor de uitvoering van de heraanleg van de 
Fleriskotstraat (vak Kavelweg – Kalkaartweg) en van de Kalkaartweg (vak Fleriskotstraat – 
Oostendelaan) en is dus van algemeen belang.  De ontwerpakte pachtbeëindiging onder 
opschortende voorwaarde van verwerving wordt goedgekeurd.   

Artikel 2:  

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2015 vastgelegd worden als 
volgt: 
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-beleidsitem/ AR: 02000/2200007 

-actie/ overig beleid: Overig beleid BW 1/2015 

-beschikbaar krediet: € 175.000 

-bedrag van de uitgave: € 500,00 

Naam en adres van begunstigde : Casier Geert en Vergauwe Ingrid – 

Brouwerijhofstraat 2 te 8433 Middelkerke, 

BTW-nummer / 

 

Artikel 3 : 

De Afdeling Vastgoedtransacties - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10, 9000 Gent wordt 
gemachtigd om namens de gemeente de akte te verlijden. 
Artikel 4 : 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst en de eigenaar per aangetekend 
schrijven in kennis te brengen. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

20. Heraanleg Fleriskotstraat (vak Kavelweg - Kalkaartweg) en van de Kalkaartweg (vak 

Fleriskotstraat - Oostendelaan) - ontwerpakte voor de inneming 5 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de plannen voor de heraanleg van de Fleriskotstraat (vak Kavelweg – Kalkaartweg) en van 
de Kalkaartweg (vak Fleriskotstraat – Oostendelaan) opgemaakt door Plantec nv, 
Nieuwpoortsesteenweg 399 te Oostende; 

Gezien een aantal onteigeningen gepland zijn om de gronden in eigendom van de gemeente te 
verwerven ten behoeve van de aanleg van het fietspad; 

Gelet op het onteigeningsplan met bijhorende tabel van 28/01/2010 opgemaakt door studiebureau 
Plantec nv; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 09/03/2010 houdende 
goedkeuring van het opgemaakt onteigeningsplan en aanstelling van het Aankoopcomité te Brugge 
voor de verwerving van de gronden en de behandeling van de dossiers; 

Overwegende dat er voor de verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal 
gekend als Middelkerke – 4° afdeling, sectie B perceel nummer 578/A (inneming 5)  voor een 
oppervlakte van 5a 04ca een vergoeding voor de aankoop dient uitbetaald te worden; 

Gezien dit perceel eigendom is van het OCMW Middelkerke, Sluisvaartstraat 17 te 8430 Middelkerke; 

Gelet op de ontwerpakte aankoop onroerend goed, opgemaakt door de Vlaamse overheid – Afdeling 
Vastgoedtransacties – met de vermelding van alle voorwaarden van de verkoopbelofte; 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn voor deze aankoop onder beleidsitem/AR 
02000/2200007; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder nr 2015/451; 
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Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeente gaat akkoord met de bepalingen van de ontwerpakte voor de verwerving van 504 m² 
grond van het perceel kadastraal gekend als Middelkerke – 4° afdeling, sectie B perceel nummer 
578/A (inneming 5). De aankoop is noodzakelijk voor de uitvoering van de heraanleg van de 
Fleriskotstraat (vak Kavelweg – Kalkaartweg) en van de Kalkaartweg (vak Fleriskotstraat – 
Oostendelaan) en is dus van algemeen belang. 

Artikel 2:  

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

-beleidsitem/ AR: 02000/2200007 

-actie/ overig beleid: Overig beleid (A.lijst) 

-beschikbaar krediet: € 158.375 

-bedrag van de uitgave: € 1.900 

Naam en adres van begunstigde : OCMW Middelkerke 

Sluisvaartstraat 17 te 8430 Middelkerke 

BTW-nummer / 

 

Artikel 3 : 

De Afdeling Vastgoedtransacties - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10, 9000 Gent wordt 
gemachtigd om namens de gemeente de akte te verlijden. 
Artikel 4 : 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst en de eigenaar per aangetekend 
schrijven in kennis te brengen. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

21. Riolerings- en wegeniswerken Miami fase 2 - akte aankoop onroerend goed inneming nr 34 

- goedkeuring  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de geplande “riolerings – en wegeniswerken in de wijk Miami – fase 2”; 

Gelet op het voorontwerp versie B dd. 30/01/2013 voor dit project – ingediend door het studiebureau 
Arcadis gevestigd te Kortrijksesteenweg 302 - 9000 Gent; 

Gezien het grondinnemingsplan met tabel, afmetingen en coördinaten dd. 30/01/2013 met referentie 
BE 0111 002037 met vermelding van 37 noodzakelijke innemingen; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 21/10/2013 (pt 27) betreffende goedkeuring van 
het voorontwerp en het grondinnemingsplan; 

Gelet op het algemeen belang van deze innemingen, meer bepaald de verwerving ten behoeve van 
de aanleg van rioleringen en nieuwe wegenis als openbaar domein; 
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Gezien het schrijven dd. 22/10/2013 gericht aan de eigenaars met de vraag de verkoopbelofte te 
ondertekenen voor de verkoop van de grond tegen € 15,7 per m²; 

Gelet op de ondertekende akte van aankoop onroerend goed voor inneming nr 34 van de familie 
Goossens D – Vanommeslage N, p/a Lamme Goedzakstraat 2 te 9050 Gent voor de onteigening van 
21 m² grond tegen de prijs van € 15,7 per m² of een totale vergoeding van € 329,70; 

Overwegende dat deze akte op datum van 25/06/2015 afgesloten werd onder voorbehoud van 
goedkeuring door de gemeenteraad en onder voorbehoud van niet-schorsing en niet-vernietiging door 
de hogere overheid; 

Overwegende dat deze grond kadastraal gekend is als Middelkerke 2° afdeling sectie C nr 317 P 2; 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn voor deze aankoop onder beleidsitem/AR 
02000/2200007; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder nr 2015/454; 

 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeente gaat definitief akkoord met de bepalingen van de akte ondertekend door de eigenaar(s) 
en zal overgaan tot de verwerving van 21 m² grond van het perceel kadastraal gekend als Middelkerke 
2° afdeling sectie C nr 317 P 2 en eigendom van Goossens D – Vanommeslage N, p/a Lamme 
Goedzakstraat 2 te 9050 Gent tegen de totale prijs van € 329,70. 
De aankoop is noodzakelijk voor de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken Miami – fase 2 en 
zijn dus van algemeen belang. 

Artikel 2:  

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

-beleidsitem/ AR: 02000/2200007 

-actie/ overig beleid: Overig beleid 

-beschikbaar krediet: € 158.375 

-bedrag van de uitgave: € 329,70 

Naam en adres van begunstigde : Goossens D – Vanommeslage N, p/a Lamme 

Goedzakstraat 2 te 9050 Gent 

BTW-nummer / 

 

Artikel 4 : 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst en aan de afdeling 
Vastgoedtransacties uit Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

22. Wegenis- en rioleringswerken Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid - goedkeuring 

verkoopbelofte voor inneming 1 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de geplande wegenis- en rioleringswerken in de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid die 
gepaard gaan met de aanleg van een nieuw fietspad in de Slijpesteenweg dat het centrum van Slijpe 
en de Leffingebrug verbindt; 

Gezien er voor de aanleg van het fietspad in totaal 16 grondinnemingen moeten gebeuren; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 30/09/2014 (punt10) om goedkeuring te verlenen 
aan het grondverwervingsplan voor de aanleg van het fietspad bij het project “Wegenis- en 
rioleringswerken in de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid” dat op 18.8.2014 opgemaakt is door de 
ontwerper – Grontmij, Oostendse Steenweg 146 te 8000 Brugge; 

Overwegende dat er voor de verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal 
gekend als Middelkerke – 9

e
 afdeling, sectie B nr 110 g (inneming 1) voor een oppervlakte van 684 m² 

een vergoeding dient uitbetaald te worden; 

Gezien dit perceel eigendom is van Levecque A - Logier A, Slijpesteenweg 106 te 8433 Middelkerke; 

Gelet op de verkoopbelofte die op datum van 28/04/2015 ondertekend is met de eigenaars en de 
gebruikers Levecque A en W die meetekenen voor vrij van gebruik; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de globale 
vergoeding van € 11.850;  

Overwegende dat er voor de onteigeningen ten behoeve van de aanleg van fietspaden in het budget 
2015 voldoende krediet voorzien is in de nominatieve A-lijst onder beleidsitem 02000 AR 2200007. 

Overwegende dat er voor de uitvoering van de werken in de meerjarenplanning onder actie 1.1.1.1 
heraanleg van de Vaartdijk-Zuid en Slijpesteenweg te Leffinge in de dienstjaren 2016 € 833.975 en in 
2015 € 1.890.201 voorzien is; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder nr 2015/450; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeente gaat akkoord met de bepalingen van de verkoopbelofte voor de verwerving van het 
noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal gekend als Middelkerke – 9

e
 afdeling, sectie B nr 110 g 

(inneming 1) voor een oppervlakte van 684 m² mits de globale vergoeding van € 11.850. De aankoop 
is noodzakelijk voor de uitvoering van geplande wegenis- en rioleringswerken in de Slijpesteenweg en 
Vaartdijk-Zuid die gepaard gaan met de aanleg van een nieuw fietspad dat het centrum van Slijpe en 
de Leffingebrug verbindt. De verwerving is dus van algemeen belang. 

Artikel 2:  

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

-beleidsitem/ AR: 02000/2200007 

-actie/ overig beleid: Overig beleid (A.lijst) 

-beschikbaar krediet: € 158.375 

-bedrag van de uitgave: € 11.850 

Naam en adres van begunstigde : Levecque A - Logier A, Slijpesteenweg 106 te 

8433 Middelkerke, 
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BTW-nummer / 

 

Artikel 3 : 

De Afdeling Vastgoedtransacties - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10, 9000 Gent wordt 
gemachtigd om namens de gemeente de akte te verlijden. 
 
 
Artikel 4 : 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst en de eigenaar per aangetekend 
schrijven in kennis te brengen. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

23. Wegenis- en rioleringswerken Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid - goedkeuring 

verkoopbelofte voor innemingen 9, 10 en 11 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de geplande wegenis- en rioleringswerken in de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid die 
gepaard gaan met de aanleg van een nieuw fietspad in de Slijpesteenweg dat het centrum van Slijpe 
en de Leffingebrug verbindt; 

Gezien er voor de aanleg van het fietspad in totaal 16 grondinnemingen moeten gebeuren; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 30/09/2014 (punt10) om goedkeuring te verlenen 
aan het grondverwervingsplan voor de aanleg van het fietspad bij het project “Wegenis- en 
rioleringswerken in de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid” dat op 18.8.2014 opgemaakt is door de 
ontwerper – Grontmij, Oostendse Steenweg 146 te 8000 Brugge; 

Overwegende dat er voor de verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal 
gekend als Middelkerke – 5

e
 afdeling, sectie D nr 351 d (inneming 9), 398 b2 (inneming 10) en 398 a2 

(inneming 11) voor een oppervlakte van 115 m² een vergoeding dient uitbetaald te worden; 

Gezien deze percelen eigendom zijn van Deblock G – Desmyttere R, Blasiusstraat 15 te 8972 
Poperinge-Krombeke (VG) en Deblock V (BE) – Coppin M, Legeweg 8 te 8400 Oostende;; 

Gelet op de verkoopbelofte die op datum van 5/3/2015 ondertekend is met de eigenaars en de 
gebruiker Coppin Martin die meetekent voor vrij van gebruik; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de globale 
vergoeding van € 805;  

Overwegende dat er voor de onteigeningen ten behoeve van de aanleg van fietspaden in het budget 
2015 voldoende krediet voorzien is in de nominatieve A-lijst onder beleidsitem 02000 AR 2200007. 

Overwegende dat er voor de uitvoering van de werken in de meerjarenplanning onder actie 1.1.1.1 
heraanleg van de Vaartdijk-Zuid en Slijpesteenweg te Leffinge in de dienstjaren 2016 € 833.975 en in 
2017 € 1.890.201 voorzien is; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder nr 2015/452; 

Beslist:  

Artikel 1:  
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De gemeente gaat akkoord met de bepalingen van de verkoopbelofte voor de verwerving van het 
noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal gekend als Middelkerke – 5

e
 afdeling, sectie D nr 351 d 

(inneming 9), 398 b2 (inneming 10) en 398 a2 (inneming 11) voor een oppervlakte van 115 m² mits de 
globale vergoeding van € 805. De aankoop is noodzakelijk voor de uitvoering van geplande wegenis- 
en rioleringswerken in de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid die gepaard gaan met de aanleg van een 
nieuw fietspad dat het centrum van Slijpe en de Leffingebrug verbindt. De verwerving is dus van 
algemeen belang. 

Artikel 2:  

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

-beleidsitem/ AR: 02000/2200007 

-actie/ overig beleid: Overig beleid (A.lijst) 

-beschikbaar krediet: € 158.375 

-bedrag van de uitgave: € 805 

Naam en adres van begunstigde : Deblock G – Desmyttere R, Blasiusstraat 15 te 

8972 Poperinge-Krombeke, 

BTW-nummer / 

 

Artikel 3 : 

De Afdeling Vastgoedtransacties - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10, 9000 Gent wordt 
gemachtigd om namens de gemeente de akte te verlijden. 
Artikel 4 : 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst en de eigenaar per aangetekend 
schrijven in kennis te brengen. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

24. Wegenis- en rioleringswerken Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid - goedkeuring 

verkoopbelofte voor inneming 12 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de geplande wegenis- en rioleringswerken in de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid die 
gepaard gaan met de aanleg van een nieuw fietspad in de Slijpesteenweg dat het centrum van Slijpe 
en de Leffingebrug verbindt; 

Gezien er voor de aanleg van het fietspad in totaal 16 grondinnemingen moeten gebeuren; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 30/09/2014 (punt10) om goedkeuring te verlenen 
aan het grondverwervingsplan voor de aanleg van het fietspad bij het project “Wegenis- en 
rioleringswerken in de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid” dat op 18.8.2014 opgemaakt is door de 
ontwerper – Grontmij, Oostendse Steenweg 146 te 8000 Brugge; 
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Overwegende dat er voor de verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal 
gekend als Middelkerke – 5

e
 afdeling, sectie D nr 398 t (inneming 12) voor een oppervlakte van 304 

m² een vergoeding dient uitbetaald te worden; 

Gezien dit perceel eigendom is van Ampe P – Dekeyzer H, Hector Verhaeghelaan 14 te 8430 
Middelkerke; 

Gelet op de verkoopbelofte die op datum van 12/03/2015 ondertekend is met de eigenaars en de 
gebruiker nv ’T Langbedde, Slijpesteenweg 35 8432 Middelkerke die meetekent voor vrij van gebruik; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de globale 
vergoeding van € 2.120 en bijkomende voorwaarde om de duiker ten westen van de eigendom te 
verbreden tot circa 6 meter;  

Overwegende dat er voor de onteigeningen ten behoeve van de aanleg van fietspaden in het budget 
2015 voldoende krediet voorzien is in de nominatieve A-lijst onder beleidsitem 02000 AR 2200007. 

Overwegende dat er voor de uitvoering van de werken in de meerjarenplanning onder actie 1.1.1.1 
heraanleg van de Vaartdijk-Zuid en Slijpesteenweg te Leffinge in de dienstjaren 2016 € 833.975 en in 
2017 € 1.890.201 voorzien is; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder nr 2015/453 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeente gaat akkoord met de bepalingen van de verkoopbelofte voor de verwerving van het 
noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal gekend als Middelkerke – 5

e
 afdeling, sectie D nr 398 t 

(inneming 12) voor een oppervlakte van 304 m²  mits de globale vergoeding van € 2.120 en 
bijkomende voorwaarde om de duiker ten westen van de eigendom te verbreden tot circa 6 meter. De 
aankoop is noodzakelijk voor de uitvoering van  geplande wegenis- en rioleringswerken in de 
Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid die gepaard gaan met de aanleg van een nieuw fietspad dat het 
centrum van Slijpe en de Leffingebrug verbindt. De verwerving is dus van algemeen belang. 

Artikel 2:  

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

-beleidsitem/ AR: 02000/2200007 

-actie/ overig beleid: Overig beleid (A.lijst) 

-beschikbaar krediet: € 158.375 

-bedrag van de uitgave: € 2.120,00 

Naam en adres van begunstigde : van Ampe P – Dekeyzer H, Hector 
Verhaeghelaan 14 te 8430 Middelkerke; 

BTW-nummer / 

 

 

 

Artikel 3 : 
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De Afdeling Vastgoedtransacties - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10, 9000 Gent wordt 
gemachtigd om namens de gemeente de akte te verlijden. 
Artikel 4 : 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst en de eigenaar per aangetekend 
schrijven in kennis te brengen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

25. Wegenis- en rioleringswerken Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid - goedkeuring 

verkoopbelofte voor inneming 13 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de geplande wegenis- en rioleringswerken de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid die gepaard 
gaan met de aanleg van een nieuw fietspad in de Slijpesteenweg dat het centrum van Slijpe en de 
Leffingebrug verbindt; 

Gezien er voor de aanleg van het fietspad in totaal 16 grondinnemingen moet gebeuren; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 30/09/2014 (punt10) om goedkeuring te verlenen 
aan het grondverwervingsplan voor de aanleg van het fietspad bij het project “Wegenis- en 
rioleringswerken in de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid” dat op 18.8.2014 opgemaakt is door de 
ontwerper – Grontmij, Oostendse Steenweg 146 te 8000 Brugge; 

Overwegende dat er voor de verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal 
gekend als Middelkerke – 5

e
 afdeling, sectie D nr 32 F 3 (inneming 13) voor een oppervlakte van 84 

m² een verkoopbelofte opgemaakt is die op datum van 27/03/2015 ondertekend is door de eigenaar 
Casteleyn bvba – Dorpsstraat 2 – 4 te 8432 Middelkerke-Leffinge 

Overwegende dat hieruit blijkt dat de verkoop wordt toegestaan zonder betaling maw gratis afstand 
om volgende redenen : 

1. De weg wordt reeds meer dan 30 jaar als openbaar domein gebruikt en heeft hierdoor zijn 
openbaar karakter al bekomen 

2. Volgens de Europese kaderrichtlijn en de Vlarem II-wetgeving dient iedere woning op privaat 
domein afgekoppeld te worden zodat het regenwater en het huisvuilwater apart worden 
afgevoerd.  Indien er geen riolering ligt dienen de eigenaars zelf te zorgen voor de nodige 
opvang van regenwater en zuivering van huisvuilwater. 

3. De gemeente is bereid om de aanleg van een regenwaterriolering en een 
huisvuilwaterriolering te voorzien in bedoelde uitweg zodat iedere eigendom hierop kan 
aansluiten. 

4. De gemeente is ook bereid om de uitweg volledig opnieuw aan te leggen. 
5. De gemeente is zelfs bereid om de afkoppelingswerken van huisvuilwater en regenwater op 

privé-domein te financieren en te laten uitvoeren door de aannemer van de wegeniswerken. 
6. Alle eigenaars van de woningen hebben hiervoor trouwens reeds een afkoppelingsstudie 

ondertekend 
7. De vraag voor akkoord met de gratis afstand van deze percelen in de uitweg is bijgevolg 

gewettigd en van groot belang voor het welslagen van het project. 
 

Overwegende dat er voor de uitvoering van de werken in de meerjarenplanning onder actie 1.1.1.1 
heraanleg van de Vaartdijk-Zuid en Slijpesteenweg te Leffinge in de dienstjaren 2016 € 810.086 en in 
2017 € 1.890.201 voorzien zijn; 

Beslist:  

Artikel 1:  
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De gemeente gaat akkoord met de bepalingen van de verkoopbelofte (gratis afstand) voor de 
verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal gekend als Middelkerke – 5

e
 

afdeling, sectie D nr 32 F 3 (inneming 13) voor een oppervlakte van 84 m², opgemaakt op datum van 
27/03/2015 en ondertekend door de eigenaar Casteleyn bvba – Dorpsstraat 2 – 4 te 8432 
Middelkerke-Leffinge. De verwerving is noodzakelijk voor de uitvoering van de geplande wegenis- en 
rioleringswerken in de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid die gepaard gaan met de aanleg van een 
nieuw fietspad dat het centrum van Slijpe en de Leffingebrug verbindt. De verwerving is dus van 
algemeen belang. 

Artikel 2 : 

De Afdeling Vastgoedtransacties - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10, 9000 Gent wordt 
gemachtigd om namens de gemeente de akte te verlijden. 
 
Artikel 3 : 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst en de eigenaar per aangetekend 
schrijven in kennis te brengen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

26. Wegenis- en rioleringswerken Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid - goedkeuring 

afstandbelofte voor inneming 14 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de geplande wegenis- en rioleringswerken de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid die gepaard 
gaan met de aanleg van een nieuw fietspad in de Slijpesteenweg dat het centrum van Slijpe en de 
Leffingebrug verbindt; 

Gezien er voor de aanleg van het fietspad in totaal 16 grondinnemingen moet gebeuren; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 30/09/2014 (punt10) om goedkeuring te verlenen 
aan het grondverwervingsplan voor de aanleg van het fietspad bij het project “Wegenis- en 
rioleringswerken in de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid” dat op 18.8.2014 opgemaakt is door de 
ontwerper – Grontmij, Oostendse Steenweg 146 te 8000 Brugge; 

Overwegende dat er voor de verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal 
gekend als Middelkerke – 5

e
 afdeling, sectie D nr 32 N 2 (inneming 14) voor een oppervlakte van 54 

m² een afstandbelofte opgemaakt is die op datum van 12/03/2015 ondertekend is door de eigenaar 
Dulst Kris, Tomstraat 35 te 3500 Hasselt 

Overwegende dat hieruit blijkt dat de verkoop wordt toegestaan zonder betaling maw gratis afstand 
om volgende redenen : 

1. De weg wordt reeds meer dan 30 jaar als openbaar domein gebruikt en heeft hierdoor zijn 
openbaar karakter al bekomen 

2. Volgens de Europese kaderrichtlijn en de Vlarem II-wetgeving dient iedere woning op privaat 
domein afgekoppeld te worden zodat het regenwater en het huisvuilwater apart worden 
afgevoerd.  Indien er geen riolering ligt dienen de eigenaars zelf te zorgen voor de nodige 
opvang van regenwater en zuivering van huisvuilwater. 

3. De gemeente is bereid om de aanleg van een regenwaterriolering en een 
huisvuilwaterriolering te voorzien in bedoelde uitweg zodat iedere eigendom hierop kan 
aansluiten. 

4. De gemeente is ook bereid om de uitweg volledig opnieuw aan te leggen. 
5. De gemeente is zelfs bereid om de afkoppelingswerken van huisvuilwater en regenwater op 

privé-domein te financieren en te laten uitvoeren door de aannemer van de wegeniswerken. 
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6. Alle eigenaars van de woningen hebben hiervoor trouwens reeds een afkoppelingsstudie 
ondertekend 

7. De vraag voor akkoord met de gratis afstand van deze percelen in de uitweg is bijgevolg 
gewettigd en van groot belang voor het welslagen van het project. 
 

Overwegende dat de eigenaar op datum van 20/03/2015 de volgende bijkomende voorwaarde bij de 
gratis afstand voegt :  

1.     De gemeente zal alle kosten voor de af- en aankoppelingswerken van huisvuilwater en 
regenwater financieren.  

2.     Alle bijkomende eventuele kosten zoals er kunnen zijn, belastingen, vergunningen en 
dergelijke vallen dan ook ten laste van de gemeente.  

3.     Eventuele aanpassingen in het gebouw om een degelijke aansluiting te voorzien en/of de 
bestaande aansluitingen te verbeteren vallen tevens ten laste van de gemeente. 

4.     De administratie voor de aansluiting wordt volledig door de gemeente gedaan. 
5.     Na de werken dient alles te worden hersteld in de staat zoals voorheen.  
6.     De werken zullen een minimale impact hebben en steeds in akkoord en overleg met de 

huurders geschieden.  
 

Overwegende dat we aan bijkomende voorwaarde 3 geen gevolg kunnen geven gezien er bij 
afkoppelingswerken nooit binnenin de woning gewerkt wordt, enkel de bestaande afvoerbuizen buiten 
de woning op het domein sluiten wij aan de nieuw geplaatste huisafvalwaterriool en regenwaterriool in 
de straat aan.  Uit de afkoppelingsstudie voor dit perceel blijkt overigens dat de drie bestaande 
afvoerbuizen (twee regenwaterafvoeren en één huisvuilwaterafvoer) van het gebouw worden 
verbonden. 
 
Overwegende dat er voor de uitvoering van de werken in de meerjarenplanning onder actie 1.1.1.1 
heraanleg van de Vaartdijk-Zuid en Slijpesteenweg te Leffinge in de dienstjaren 2016 € 810.086 en in 
2017 € 1.890.201 voorzien zijn; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeente gaat akkoord met de bepalingen van de afstandbelofte (gratis afstand) voor de 
verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal gekend als Middelkerke – 5

e
 

afdeling, sectie D nr 32 N 2 (inneming 14) voor een oppervlakte van 54 m², opgemaakt op datum van 
12/03/2015 en ondertekend door de eigenaar Dulst Kris, Tomstraat 35 te 3500 Hasselt. De verwerving 
is noodzakelijk voor de uitvoering van de geplande wegenis- en rioleringswerken in de Slijpesteenweg 
en Vaartdijk-Zuid die gepaard gaan met de aanleg van een nieuw fietspad dat het centrum van Slijpe 
en de Leffingebrug verbindt. De verwerving is dus van algemeen belang.  De bijkomende 
voorwaarden van de eigenaar worden goedgekeurd: 

1.     De gemeente zal alle kosten voor de af- en aankoppelingswerken van huisvuilwater en 
regenwater financieren.  

2.     Alle bijkomende eventuele kosten zoals er kunnen zijn, belastingen, vergunningen en 
dergelijke vallen dan ook ten laste van de gemeente.  

4.     De administratie voor de aansluiting wordt volledig door de gemeente gedaan. 
5.     Na de werken dient alles te worden hersteld in de staat zoals voorheen.  
6.     De werken zullen een minimale impact hebben en steeds in akkoord en overleg met de 

huurders geschieden.  
Aan de gestelde voorwaarde 3. geen gevolg te geven gezien uit de afkoppelingsstudie voor dit perceel 
de bestaande twee regenwaterafvoeren en één huisvuilwaterafvoer worden aangesloten. 

Artikel 2 : 



 
 

 
 
10/09/2015  

 
Pagina 67 van 71 

 

De Afdeling Vastgoedtransacties - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10, 9000 Gent wordt 
gemachtigd om namens de gemeente de akte te verlijden. 
 
Artikel 3 : 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst en de eigenaar per aangetekend 
schrijven in kennis te brengen. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

27. Wegenis- en rioleringswerken Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid - goedkeuring 

afstandbelofte voor innemingen 15 en 16 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de geplande wegenis- en rioleringswerken de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid die gepaard 
gaan met de aanleg van een nieuw fietspad in de Slijpesteenweg dat het centrum van Slijpe en de 
Leffingebrug verbindt; 

Gezien er voor de aanleg van het fietspad in totaal 16 grondinnemingen moet gebeuren; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 30/09/2014 (punt10) om goedkeuring te verlenen 
aan het grondverwervingsplan voor de aanleg van het fietspad bij het project “Wegenis- en 
rioleringswerken in de Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid” dat op 18.8.2014 opgemaakt is door de 
ontwerper – Grontmij, Oostendse Steenweg 146 te 8000 Brugge; 

Overwegende dat er voor de verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal 
gekend als Middelkerke – 5

e
 afdeling, sectie D nr 15 N 3 (inneming 15) en 15 M 3 (inneming 16) voor 

een oppervlakte van 165 m² en 95 m² een afstandbelofte onroerend goed opgemaakt is die op datum 
van 12/06/2015 ondertekend is door de eigenaars Dewyse K-Van Hollebeke S, wonende te 8432 
Middelkerke, Slijpesteenweg 24 b; 

Gezien de gebruiker van de inneming nr 16, Vennootschap Kurt Dewyse, Slijpesteenweg 24 b mee 
ondertekent voor vrij van gebruik. 

Gezien de eigenaars in de belofte tot gratis afstand een bijkomende voorwaarde opnemen dat de 
gemeente in ruil instaat voor de aanleg van de distributieleidingen ten hare laste, hetgeen in de 
onderhandelingen overeengekomen is; 

Overwegende dat er tevens verwezen wordt naar de motiveringsnota van de gemeente die bij de 
belofte aangehecht wordt en waarvan de motivering als voorwaarden voor de afstand gelden : 

1. De weg wordt reeds meer dan 30 jaar als openbaar domein gebruikt en heeft hierdoor zijn 
openbaar karakter al bekomen 

2. Volgens de Europese kaderrichtlijn en de Vlarem II-wetgeving dient iedere woning op privaat 
domein afgekoppeld te worden zodat het regenwater en het huisvuilwater apart worden 
afgevoerd.  Indien er geen riolering ligt dienen de eigenaars zelf te zorgen voor de nodige 
opvang van regenwater en zuivering van huisvuilwater. 

3. De gemeente is bereid om de aanleg van een regenwaterriolering en een 
huisvuilwaterriolering te voorzien in bedoelde uitweg zodat iedere eigendom hierop kan 
aansluiten. 

4. De gemeente is ook bereid om de uitweg volledig opnieuw aan te leggen. 
5. De gemeente is zelfs bereid om de afkoppelingswerken van huisvuilwater en regenwater op 

privé-domein te financieren en te laten uitvoeren door de aannemer van de wegeniswerken. 
6. Alle eigenaars van de woningen hebben hiervoor trouwens reeds een afkoppelingsstudie 

ondertekend 
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7. De vraag voor akkoord met de gratis afstand van deze percelen in de uitweg is bijgevolg 
gewettigd en van groot belang voor het welslagen van het project. 

 
Overwegende dat er voor de uitvoering van de werken in de meerjarenplanning onder actie 1.1.1.1 
heraanleg van de Vaartdijk-Zuid en Slijpesteenweg te Leffinge in de dienstjaren 2016 € 810.086 en in 
2017 € 1.890.201 voorzien zijn; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeente gaat akkoord met de bepalingen van de afstandbelofte onroerend goed (gratis afstand) 
voor de verwerving van het noodzakelijke deel van de gronden, kadastraal gekend als Middelkerke – 
5

e
 afdeling, sectie D nr 15 N 3 (inneming 15) voor een oppervlakte van 165 m² en nr 15 M 3 (inneming 

16) voor een oppervlakte van 95 m², opgemaakt op datum van 12/06/2015 en ondertekend door de 
eigenaars Dewyse K-Van Hollebeke S, wonende te 8432 Middelkerke, Slijpesteenweg 24 b. De 
Vennootschap Kurt Dewyse, Slijpesteenweg 24 b ondertekent voor inneming 16 vrij van gebruik. De 
verwerving is noodzakelijk voor de uitvoering van de geplande wegenis- en rioleringswerken in de 
Slijpesteenweg en Vaartdijk-Zuid die gepaard gaan met de aanleg van een nieuw fietspad dat het 
centrum van Slijpe en de Leffingebrug verbindt. De verwerving is dus van algemeen belang.  De 
bijkomende voorwaarde dat de gemeente in ruil instaat voor de aanleg van de distributieleidingen ten 
hare laste wordt goedgekeurd: 

Artikel 2 : 

De Afdeling Vastgoedtransacties - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10, 9000 Gent wordt 
gemachtigd om namens de gemeente de akte te verlijden. 
 
Artikel 3 : 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst en de eigenaar per aangetekend 
schrijven in kennis te brengen. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

Vragen van raadsleden: 

Raadslid G. Verdonck verwijst naar zijn diverse tussenkomsten i.v.m. paaltjes in de Duinenweg, 
herinnert aan de beloften ter zake en vraagt wanneer er uiteindelijk werk zal worden van gemaakt. 
Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat het personeelslid die de stukken moest maken langdurig 
ziek is. Er wordt aangedrongen om de paaltjesproblematiek dringend te regelen. 

Raadslid G. Verdonck kaart de problematiek van de Syrische vluchtelingen aan. In het verleden werd 
de opvang van 1 gezin geweigerd. Nu is de opvang van 2 families blijkbaar mogelijk. Het raadslid vindt 
dit positief. Hij vindt uitspraken van de OCMW-voorzitter in de pers alsof het gebouw niet meer 
geschikt is voor tijdelijke opvang maar wel nog voor vluchtelingen merkwaardig en misplaatst. 
De OCMW-voorzitter zegt dat de pers niet zijn woorden weergeeft. Hij hoopt dat de raad het voorstel 
goedkeurt. In het verleden was er tweemaal een weigering wegens gebrek aan huisvesting en 
personeelscapaciteit. 
De OCMW-voorzitter ontkent dat hij ooit zou gesteld hebben dat er te weinig financiële middelen 
waren. 
Volgens raadslid L. Maesen duurt het een jaar vooraleer het gebouw gebruiksklaar zal zijn, terwijl de 
Ril al langer leegstaat. Er wordt gevraagd om basisopvang aan te bieden. 
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Raadslid J.M. Dedecker stelt dat men onlangs vernomen heeft dat de gemeente vluchtelingen zou 
opvangen. Deze melding staat haaks op vroegere standpunten in de OCMW-raad en is ook nog niet 
voorgelegd aan de OCMW-raad. De LDD-fractie van het OCMW heeft dan ook een voorstel ingediend 
om de zitpenning van de OCMW-raadsleden aan te wenden voor de opvang van vluchtelingen. 
OCMW-voorzitter D. Gilliaert vindt het normaal dat de meerderheidspartijen met een voorstel komen 
tegen de achtergrond van de actuele vluchtelingenproblematiek. Het LDD-voorstel i.v.m. zitpenningen 
werd aan de agenda toegevoegd. Volgens de OCMW-voorzitter is een inhouding niet mogelijk, maar 
kan er hoogstens sprake zijn van een eventuele terugstorting. De OCMW-voorzitter verbaast zich over 
het voorstel verwijzende naar het vroeger stemgedrag van de LDD-fractie in verband met de opvang 
van vluchtelingen. Op de suggestie van de OCMW-voorzitter dat raadslid J.M. Dedecker gebeurlijk zijn 
uittredingsvergoeding als parlementair kan aanwenden volgt een uitleg door het raadslid waaruit de 
opportuniteit van die uittredingsvergoeding moet blijken. 

Raadslid T. Dedecker vervoegt de vergadering. 

Raadslid D. Van Den Broucke stelt dat Leffingeleuren anders georganiseerd wordt dan voorheen en 
vraagt naar de impact op de subsidies. 
Schepen B. Vandekerckhove antwoordt dat er reeds een vergadering is geweest met de cultuurdienst 
en vzw De Zwerver. Daaruit blijkt dat vzw De Zwerver het standpunt verdedigt dat er ter zake niets 
gewijzigd is (cfr. duur festival, mediapartner,…). Er is dus geen afbouw van het festival. Er zou nog 
sprake zijn van een festival dat aan de subsidievoorwaarden voldoet. Na het festival zal een evaluatie 
volgen. De subsidie die uitbetaald wordt in 2016 is gekoppeld aan het festival 2015. 

Raadslid D. Van Den Broucke meldt dat Leffingeleuren gevraagd heeft om een evenement te mogen 
organiseren in de kerk te Leffinge, maar dat dit geweigerd werd door de kerkfabriek. Het raadslid 
vraagt zich af waarom er door de gemeente dan nog zoveel geld gegeven moet worden aan de 
kerkfabriek. 
Schepen F. Ampe-Duron stelt dat noch haar fractie noch het gemeentebestuur zeggenschap hebben 
over de kerkfabriek. Er is wel een tentoonstelling georganiseerd in de kerk. Dus blijkbaar wil men toch 
nieuwe initiatieven ondersteunen. 
Raadslid L. Maesen verklaart zich akkoord met de opmerkingen van raadslid D. Van Den Broucke. Hij 
vraagt aan de burgemeester of er vanuit Leffingeleuren en/of het culturele veld een vraag gekomen is 
om bij de kerkfabriek op tafel te kloppen. 
De burgemeester antwoordt dat zij gecontacteerd werd door Leffingeleuren. Zij heeft contact 
opgenomen met de kerkfabriek. De volledige kerkfabriek was blijkbaar tegen het initiatief. Men wil 
eerst een regeling uitwerken van wat kan en wat niet kan. 
Raadslid T. Dedecker treedt de opmerkingen van raadsleden D. Van Den Broucke en L. Maesen bij. 
De kerk heeft onnoemelijk veel belastinggeld gekost en dan mag men wel een tegenprestatie 
verwachten. 
Raadslid K. Claeys-Goemaere meldt dat voor de volgende editie van Leffingeleuren men opnieuw zal 
samenzitten met de kerkfabriek. 

Raadslid T. Dedecker merkt op dat nv Micas een klacht heeft ingediend tegen de gunningsleidraad 
van het project casino. Hij betreurt dit en vindt dit een signaal dat weinig goeds voorspelt. Hij vraagt 
een kopie van de klacht en de daarbij horende documenten en stukken (incl. briefwisseling). Hij vraagt 
het standpunt van de meerderheid. 
De burgemeester antwoordt dat het bestuur de klacht heeft ontvangen op 12/08/2015, dat het 
advocatenkantoor gevraagd werd een antwoord voor te bereiden, dat het dossier dan voor 
standpuntbepaling naar het college moet en dan vervolgens naar de Vlaamse gemeenschap. 
Raadslid T. Dedecker vreest dat er na de bestuurlijke procedure een gerechtelijke procedure zal 
volgen. 
Volgens raadslid J.M. Dedecker is de klacht uitgebreid en gemotiveerd. Zijn fractie heeft het project 
goedgekeurd op basis van vertrouwen. Hij vraagt dat de deskundige van het advocatenkantoor 
uitgenodigd wordt tijdens een volgende raadszitting om toelichting te geven en om op vragen te 
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antwoorden. 
Raadslid G. Verdonck sluit zich aan bij de opmerkingen en het voorstel van raadsleden T. en J.M. 
Dedecker. 
De voorzitter verklaart akte te nemen van het voorstel. 

Raadslid D. Van Den Broucke verlaat de zitting. 

Raadslid J.M. Dedecker verwijst naar het project Beaufort 2015, waarvoor de gemeente € 40.000 
bijdrage heeft betaald en wat volgens hem beschamend was wat de projecten op het grondgebied van 
de gemeente betrof. Hij vraagt dat het bestuur de contractuele bepalingen zou inroepen om de 
bijdrage of een gedeelte ervan terug te vragen.  
Volgens de burgemeester is het de eerste maal dat men dergelijke ervaringen heeft met Beaufort. 
Volgens de voorzitter is de ganse kust niet tevreden. Beaufort valt onder de noemer “conceptuele 
kunst”. De afspraak was dat het ook toeristisch toegankelijke kunst moest zijn. 
Raadslid C. De Jonghe meldt dat het thema in de provincieraad al uitgebreid aan bod is gekomen. Er 
is blijkbaar een verschil in appreciatie tussen de kunstenaars en het politieke veld. 

Raadslid T. Dedecker vraagt of er een instantie is die de waarde bepaalt van kunstwerken die door de 
gemeente worden aangekocht. 
De voorzitter antwoordt dat een dergelijke schatting niet voorzien is voor roerende goederen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u.50. 
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