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De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 

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

De voorzitter opent de vergadering om 19u00. Hij geeft de raad kennis van het besluit van de 
gouverneur dd. 23/11/2015 ivm het verwerpen van de klacht van nv Micas tegen de gunningsleidraad 
project Casino. Op vraag van diverse raadsleden wordt de conclusie van het besluit voorgelezen. Op 
vraag van raadslid F. Annys zal een kopie van het besluit beschikbaar zijn via cobra@home. 

 

 

Openbare vergadering 

1. Verslag gemeenteraadszitting dd. 12/11/2015 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. Lokale politie - aankoop nieuwe server - goedkeuring raming alsook vaststelling 

voorwaarden en wijze van gunnen 
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Op vraag van raadslid J.M. Dedecker of deze opdracht gegund wordt via de opdrachtencentrale 
antwoordt de korpschef dat deze opdracht rechtstreeks gegund wordt aan firma Lebon en dit omwille 
van het specifiek karakter van de levering. 

 

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

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

Overwegende dat de politiezone Middelkerke over een aantal servers beschikt; 

Gezien er onder andere een ADM server aanwezig is die onontbeerlijk is voor de werking van het 
politionele ISLP netwerk; 

Overwegende dat deze ADM server in 2010 in gebruik genomen werd; 

Gezien deze server om de 5 jaar moet worden vervangen om een efficiënte werking en continuïteit 
van het politionele netwerk te verzekeren; 

Overwegende dat door de federale politie wordt aangedrongen op vervanging vóór 1 juli 2016; 

Gezien dergelijke servers in het verleden steeds werden aangeleverd, beheerd en onderhouden door 
de federale politie, maar dat deze service nu niet meer aangeboden wordt; 

Overwegende dat de lokale politie voortaan zelf moet instaan voor de aankoop, het beheer en het 
onderhoud; 

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

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

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

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

Overwegende dat volgens art. 26 §1 1° f) van de wet van 15 juni 2006 bepaalde leveringen om 
technische redenen slechts aan één bepaalde leverancier kunnen worden toevertrouwd; 

Gezien het volledige beheer en onderhoud van de CITRIX omgeving (internet omgeving en ISLP 
gedeelte) van de politiezone wordt beheerd en onderhouden door de firma Lebon IT Services NV; 

Overwegende dat deze firma  als 1 van de weinigen gevalideerd is door de dienst DST/DRI van de 
federale politie; 

Gezien het omwille van compatibiliteit en aansprakelijkheid dus aangewezen is om ook de aankoop, 
installatie en onderhoud van deze server door de firma Lebon te laten uitvoeren; 

Overwegende dat de firma Lebon IT Services NBV de ADM server met hardware, software, de 
installatie, de nodige licenties alsook het nodige onderhoudscontract kan aanbieden als totaalpakket, 
goedgekeurd door de dienst DST/DRI van de federale politie, voor een bedrag van € 15.099,25 (BTW 
incl.); 

Gezien de bijkomende toelichting vanuit de ICT-verantwoordelijke politie als volgt: 
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“Elke politiezone beschikt over meerdere servers die het hardware platform vormen voor de ISLP-

modules en andere politionele toepassingen. Deze structuur is opgelegd door de federale politie 

(dienst DST/DRI).  

Eén van deze servers is de ADM-server. Het beheer en onderhoud van deze server wordt voorlopig 

nog ondersteund door de federale politie. Echter dient deze server vervangen te worden voor 01 juli 

2016. Op 30 juni 2016 stopt namelijk het onderhoud op deze server en het onderliggend 

serverplatform en dienen alle lokale politiezones zelf in te staan voor aankoop, beheer en onderhoud. 

Wel dient er rekening gehouden te worden met de opgelegde richtlijnen van de dient DST/DRI 

(verantwoordelijk voor alle telematica en ICT van de geïntegreerde politie). 

De nieuwe server zal gebruikt worden om meerdere virtuele servers op te zetten conform de nieuwe 

opgelegde server-layout  van de federale politie. 

Aangezien het nu de lokale politiezone zelf is die dient in te staan voor de ondersteuning van het 

onderliggende serverplatform moet de gekozen firma deze nodige service aanbieden naar hardware, 

software en ondersteuning toe. 

Deze firma moet tevens niet alleen deze service kunnen aanbieden, maar zij dienen ook “gevalideerd” 

te worden door de dienst DST/DRI.  

De firma Lebon IT Services NV biedt in dit geval een totaalpakket aan (hardware, software, installatie, 

support en onderhoud) via hun “Lebon Police Cloud”. Dit concept is door de verantwoordelijke dienst 

DST/DRI goedgekeurd. 

Andere firma’s daarentegen bieden slechts enkel de hardware/software aan zonder installatie waarbij 

de lokale politiezone op zoek dient te gaan naar een bijkomende installateur waarbij de “validatie” 

door DST/DRI nog dient te gebeuren. 

Aangezien de firma Lebon IT Services ook de CITRIX omgeving (nl de Admin-ISLP en de “Mobile 

Office”) geïnstalleerd heeft lijkt het gezien de technische complexiteit vanzelfsprekend dat ook zij 

instaan voor deze server. Een derde partij erbij betrekken zou deze uitvoering en eventuele 

foutoplossing bij ernstige pannes nog complexer maken.” 

Gezien deze aankoop gefinancierd kan worden met budget dat voorzien is onder artikelnummer 
330/742-53; 

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

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de raming, de voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van een ADM 
server voor de lokale politie via onderhandelingsprocedure (zonder beroep op mededinging) voor een 
geraamd bedrag van € 15.099,25 (BTW incl.). 

Artikel 2: 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden op volgend(e) artikel(s) van het budget 
2015 

Begrotingsartikel(s) 330/742-53 
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Beschikbaar krediet Voldoende (€ 46.490,67) 

Geraamd bedrag van de uitgave (incl. BTW) € 15.099,25 (BTW incl.) 

Artikel 3: 

Het college te machtigen om deze opdracht te gunnen. 

Stemming: 21 stemmen voor, 1 onthouding 

R. Keereman, waarnemend financieel beheerder, woont de vergadering bij voor de behandeling van 
agendapunten 3 en 4. 

3. Lokale politie - jaarrekening 2014 - vaststelling 

Raadslid J.M. Dedecker wijst op de reglementaire bepalingen en merkt op dat zowel de rekening als 
het budget laattijdig voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Hij merkt op dat ook het AGB budget 
en rekening nog niet voorgelegd werden aan de gemeenteraad. Hij vraagt naar een verklaring. 

Volgens de voorzitter gaat het om termijnen van orde en niet om nietigheidstermijnen. Dit betekent dat 
er getracht moet worden die termijnen te respecteren. Er is vooralsnog geen optreden van de 
toezichthoudende overheid. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat hij desgevallend bij de gouverneur zal navragen of deze termijnen 
“slechts” richtinggevend zijn. 

Volgens de financieel beheerder ligt een personeelsproblematiek aan de basis van de opgelopen 
vertraging. Sedert begin dit jaar is een personeelslid ziek. Men heeft eerst aandacht besteed aan de 
rekening van de gemeente. Volgend jaar zullen de dossiers tijdig voorgelegd worden. 

Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat er een mandaatvergoeding van zo’n € 10.000,00 voorzien is 
voor zowel de secretaris als de financieel beheerder en dat de secretaris administratief 
verantwoordelijk is voor de personeelsproblematiek. 

De secretaris wijt het personeelsprobleem aan overmacht, daarenboven moest er puin geruimd 
worden. Ook voor de secretaris betreft het een éénmalig feit. 

Raadslid L. Maesen vindt het tekenend dat de politiek zich verstopt achter de ambtenarij. Het is de 
politiek die besluiten kan nemen, o.a. wat de vervanging van personeel betreft. 

Raadslid J.M. Dedecker treedt raadslid L. Maesen bij. Volgens hem is het een politieke 
verantwoordelijkheid om “de boel” te doen draaien en om ervoor te zorgen dat dossiers tijdig klaar zijn. 

Volgens de secretaris was en is een vervanging van de functie niet zo eenvoudig. Het betreft een 
knelpuntenberoep. Er is een lange inwerktijd nodig. 

Raadslid J.M. Dedecker vindt het opvallend dat de representatiekosten in het budget 2016 stijgen van 
€ 1.151,00 naar € 6.000,00. Volgens de korpschef is er geen vaste, bindende onderverdeling binnen 
de werkingskosten. In het krediet  zitten de kosten voor de volledige zone (inclusief teambuilding, 
pensionering, …). 

De waarnemend financieel beheerder antwoordt dat hetzelfde krediet werd overgenomen als deze 
voorzien in het budget 2015. 

Raadslid J.M. Dedecker “feliciteert” de korpschef met de resultaten van zijn korps tijdens de recente 
flitsmarathon, waarbij Middelkerke procentueel tot de koplopers behoorde wat het aantal geflitste 
voertuigen betreft. 
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De korpschef repliceert dat er van de vijfhonderd gecontroleerde voertuigen er een honderdtal geflitst 
werden. De controle gebeurde op probleemlocaties (Bruggesteenweg, Henri Jasparlaan en Vaartdijk-
Zuid). Het feit dat er in de gemeente weinig controles zijn is volgens de korpschef wellicht niet vreemd 
aan het hoge aantal overtredingen. Hij herinnert de raad aan het destijds in de gemeenteraad 
gevoerde debat, waarbij hij een eigen flitsvoertuig gevraagd heeft. Deze optie werd evenwel niet 
aanvaard. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gelet op artikel 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

Gelet op de jaarrekening 2014 van de politiezone Middelkerke; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

De begrotingsrekening 2014 van de politiezone Middelkerke wordt vastgesteld op basis van volgende 
eindcijfers: 

 GEWONE DIENST BUITENGEWONE DIENST 

Netto vastgestelde rechten 7.385.655,80 508.669,66 

Vastgelegde uitgaven 6.638.572,91 257.056,80 

Begrotingsresultaat dienstjaar 747.082,89 251.612,86 

Totaal begrotingsresultaat 998.695,75 

Naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen 53.554,38 183.240,05 

Boekhoudkundig resultaat dienstjaar 800.637,27 434.852,91 

Totaal boekhoudkundig resultaat 1.235.490,18 

 

Artikel 2: 

De balans per 31/12/2014 wordt vastgesteld op basis van de volgende cijfers: 

Vaste activa :   2.493.764,00  Eigen Vermogen :   3.527.907,00 
Vlottende activa :   1.167.311,00  Schulden :       133.168,00 

Totaal activa :   3.661.075,00  Totaal passiva :    3.661.075,00 

Artikel 3: 

De resultatenrekening per 2014 wordt vastgesteld met volgende eindcijfers: 

Exploitatieresultaat: - 539.622,00 
Uitzonderlijk resultaat: 0 

Resultaat van het dienstjaar: - 539.622,00 

Artikel 4: 
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De jaarrekening 2014 wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de hogere overheid. 

Stemming: 22 stemmen voor, 1 onthouding 

4. Lokale politie - budget 2016 - vaststelling 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gelet op het ontwerp van het budget dienstjaar 2016 van de politiezone Middelkerke, samen met de 
bijlagen;  

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

Beslist:  

Enig artikel:  

Het budget voor het dienstjaar 2016 voor de politiezone Middelkerke wordt als volgt vastgesteld: 

Gewone Dienst Ontvangsten  Uitgaven 

Totalen eigen dienstjaar 6.803.987,00 Totalen eigen dienstjaar 6.321.971,00 

Positief resultaat eigen 

dienstjaar 

482.016,00 Negatief resultaat eigen 

dienstjaar 

- 

Totaal vorige dienstjaren - Totaal vorige dienstjaren 314.536,83 

Totaal eigen + vorig dienstjaar 6.803.987,00 Totaal eigen + vorig dienstjaar 6.636.507,83 

Positief resultaat voor 

overboekingen 

167.479,17 Negatief resultaat voor 

overboekingen 

- 

Totaal van de overboekingen - Totaal van de overboekingen 370.435,14 

Positief saldo overboekingen - Negatief saldo overboekingen 370.435,14 

Totaal voor het dienstjaar 6.803.987,00 Totaal voor het dienstjaar 7.006.942,47 

Geraamd positief resultaat 

dienstjaar 

- Geraamd negatief resultaat 

dienstjaar 

202.955,97 

Geraamd algemeen begrotings-

resultaat vorige dienstjaren 

296.907,89   

Geraamd algemeen begrotings- 

resultaat 

93.951,92   

 

Buitengewone Dienst Ontvangsten  Uitgaven 

Totalen eigen dienstjaar 7.623,00 Totalen eigen dienstjaar 479.671,00 

Positief resultaat eigen 

dienstjaar 

- Negatief resultaat eigen 

dienstjaar 

472.048,00 

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

Totaal eigen + vorig dienstjaar 7.623,00 Totaal eigen + vorig 

dienstjaar 

479.671,00 

Positief resultaat voor 

overboekingen 

- Negatief resultaat voor 

overboekingen 

472.048,00 
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Totaal van de overboekingen 370.435,14 Totaal van de overboekingen 0,00 

Positief saldo overboekingen 370.435,14 Negatief saldo 

overboekingen 

- 

Totaal voor het dienstjaar 378.058,14 Totaal voor het dienstjaar 479.671,00 

Geraamd positief resultaat 

dienstjaar 

- Geraamd negatief resultaat 

dienstjaar 

101.612,86 

Geraamd algemeen begrotings-

resultaat vorige dienstjaren 

101.612,86   

Geraamd algemeen begrotings- 

resultaat 

0,00   

 

Stemming: 22 stemmen voor, 1 onthouding 

 

De korpschef verwijst naar de vorige gemeenteraadszitting en de aan hem gestelde vragen.  

Op de vraag van raadslid D. Demarcke in verband met de mobilhomes werd reeds schriftelijk 
geantwoord. 

Op de vraag van raadslid D. Depoortere in verband met het gebruik van de sirene tijdens de nacht 
antwoordt de korpschef dat volgens de gegevens de politie in november 2015 tweemaal met sirenes 
is uitgerukt tussen 22u00 en 06u00.  

Raadslid D. Depoortere merkt op dat zijn opmerking betrekking had op de zomermaanden. De 
korpschef zal dit verder onderzoeken. Hij wijst op de wettelijke bepalingen in verband met de 
prioritaire voertuigen. 

 

5. OCMW - wijziging meerjarenplan 2014-2019 en wijziging budget 2015 - goedkeuring  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de ocmw’s meer bepaald 
art 51,2de lid 5°, art 86 §4, art 91, art 149,151,152 en 153 en art 270; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de ocmw’s en 
houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de 
ocmw’s; 

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

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; 

Overwegende dat het initieel meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld in de ocmw-raad dd. 
09/12/2013 en goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 19/12/2013; 

Gelet dat de aanpassing van het meerjarenplan ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad indien de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk wijzigt; 

Gelet op de motivering van meerjarenplanaanpassing:  
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“Strategische nota 
In de meerjarenplanaanpassing werd de beleidsdoelstelling BD-4 Het opstarten van een lokaal 

kinderarmoedebestrijdingsbeleid toegevoegd. Aan deze doelstellingen werden volgende actieplannen en 

acties gekoppeld:  

AP-7: Het opstarten en organiseren van een welzijnswinkel voor kledij en speelgoed 

ACT-19: Het voorzien van een ruimte alsook opslagplaats voor kledij en speelgoed 

ACT-20: Het uitwerken van een huishoudelijk reglement 

ACT-21: Het organiseren van de vrijwilligerswerking in het kader van de ondersteuning 

AP-8: Het realiseren van een beter op elkaar afgestemde dienstverlening 

ACT-22: Het zicht krijgen op het aanbod alsook de concrete contactpersonen 

ACT-23: Het inventariseren en formuleren van de aanwezige knelpunten 

ACT-24: Het optimaliseren van de dienstverlening 

AP-9: Het organiseren van vormingsmomenten 

ACT-25: Implementatie vormingssessies 

Er werden uitgavekredieten voorzien voor personeelskosten, inrichting van het gebouw, opleiding en de 

vrijetijdspas voor een totaal van €25.995.  

De subsidie t.b.v. € 25.995 werd als opbrengst opgenomen in het meerjarenplan. 

Financiële nota 
 

Financieel doelstellingenplan (M1W) 

 Prioritair beleid 
Exploitatie 

Beleidsdomein : algemene financiering 

 uitgaven: de ramingen van de interesten werden gecorrigeerd overeenkomstig de actuele 
aflossingstabellen. Het saldo van de VIPA-subsidie wordt in 2015 volledig terug betaald. Met 
een gedeelte van deze eenmalige subsidiebetaling (€ 965.501,83) wordt L 1151 gedeeltelijk 
vervroegd terugbetaald in 2016. Vanaf 2017 wijzigen hierdoor de interestlasten.  

 ontvangsten: n.a.v. de regularisatie van de contingentgesco’s (KB 474) m.i.v. 01/04/2015 
wordt de bijdrage gesubsidieerde contractuelen vervangen door de regularisatiepremie 
contingentgesco’s  

Beleidsdomein : zorgcampus 
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 het nieuwe WZC werd medio 2013 in gebruik genomen. In de MJP-aanpassing werden de 
kredieten bijgestuurd rekening houdend met de cijfers van de jaarrekening 2014 en de 
actuele werking. 

 het DVC werd in september 2013 in gebruik genomen. In de MJP-aanpassing werden de 
kredieten bijgestuurd rekening houdend met de cijfers van de jaarrekening 2014 en de 
actuele werking. 

 bij de personeelskosten WZC/DVC werd rekening gehouden met de regularisatie van 
contingentgesco’s (KB 474) m.i.v. 01/04/2015. De gescovoorwaarden vallen weg. De gesco’s 
worden gewone contractuelen. Gevolg hiervan is een aanzienlijke verhoging van de 
werkgeversbijdrage RSZ (30,94% contractueel personeel t.o.v. gesco’s 5,72%) 

Beleidsdomein : maatschappelijke dienstverlening 

 de prioritaire beleidsdoelstelling BD-4 Het opstarten van een lokaal 
kinderarmoedebestrijdingsbeleid werd toegevoegd. Er werden uitgavenkredieten voorzien 
voor personeelskosten, inrichting van het gebouw, opleiding en voor de vrijetijdspas. Voor 
dit project kan het OCMW jaarlijks een subsidie genieten van maximaal € 25.995. Dit bedrag 
werd als exploitatieontvangst voorzien in de meerjarenplanaanpassing.  

Investeringen 

Beleidsdomein : zorgcampus 

 uitgaven: het saldo van de investeringskredieten 2014 werd overgedragen naar 2015. 
Daarnaast werd in 2015 bijkomend krediet ter betaling van 2 Belfius-facturen die nog 
volgden voor het nieuw WZC. Van het investeringsbudget 2016 werd € 2.500 overgeboekt 
naar 2015. Vanaf 2017 blijven de ramingen ongewijzigd. 

 ontvangsten: voor de bouw van het nieuw WZC werd een VIPA-subsidie toegekend. 
Jaarlijks, vanaf 2010 en gedurende 20 jaar, zou aan het OCMW een gebruikstoelage t.w.v. 
1/20 van de subsidie worden uitbetaald. In 2015 opteerde het OCMW voor eenmalige 
uitbetaling van het saldo van de VIPA-subsidie zijnde € 4.965.501,83; de jaarlijkse 
gebruikstoelage t.b.v.  € 466.267 komt te vervallen vanaf 2015. 

Andere 

Beleidsdomein : algemene financiering 

 uitgaven:  de ramingen van de kapitaalsaflossingen werden gecorrigeerd overeenkomstig de 
actuele aflossingstabellen. Het saldo van de VIPA-subsidie wordt in 2015 volledig terug 
betaald. Met een gedeelte van deze eenmalige subsidiebetaling (€ 965.501,83) wordt L 
1151 gedeeltelijk vervroegd terugbetaald in 2016. Vanaf 2017 wijzigen hierdoor de 
kapitaalsaflossingen. 

 ontvangsten: 
o In 2015 wordt leasing L1096 verhoogd met het bedrag van de Belfius-facturen voor het 

nieuw WZC ontvangen in 2015. 
o Met de eenmalige subsidiebetaling VIPA wordt L 1151 in 2016 voor een bedrag van  

€ 965.501,83 vervroegd terug betaald. 

 Overig beleid: 
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Exploitatie 

ALGEMEEN 

De kosten en opbrengsten werden in de eerste plaats aangepast in functie van de resultaten van de 

jaarrekening 2014. Daarnaast werden de kredieten waar nodig bijgestuurd op basis van de continuïteit van de 

huidige werking en de verwachtingen tot 2019. 

Voor de personeelskosten heeft de regularisatie van de contingentgesco’s (KB 474) m.i.v. 01/04/2015 

aanzienlijke budgettaire gevolgen. De gescovoorwaarden vallen weg. De gesco’s worden gewone 

contractuelen. Gevolg hiervan is een aanzienlijke verhoging van de werkgeversbijdrage RSZ (30,94% 

contractueel personeel t.o.v. gesco’s 5,72%) 

BELANGSRIJKSTE AANPASSINGEN 

Beleidsdomein : algemene financiering 

 de ramingen van de interesten werden gecorrigeerd overeenkomstig de actuele 
aflossingstabellen. 

Beleidsdomein : maatschappelijke dienstverlening 

 Voor het luik sociale bijstand en toelagen werden de ramingen werden aangepast rekening 
houdend met de toepassing van de nieuwe/bijgestuurde reglementen.  

Beleidsdomein : thuiszorg 

 De kosten en opbrengsten werden aangepast rekening houdend met de  omschakeling van 
de reguliere poetsdienst naar dienstenchequebedrijf 

 Voor het buurthuis werden de huurlasten in het meerjarenplan opgenomen 
Andere 

Beleidsdomein : algemene financiering 

 de ramingen van de kapitaalsaflossingen werden gecorrigeerd overeenkomstig de actuele 
aflossingstabellen. 

Investeringen 

ALGEMEEN 

Bij opmaak van de jaarrekening 2014 werden de saldi van de investeringskredieten 2014 overgedragen naar 

2015. De investeringen gepland van 2016 tot 2017 blijven behouden. 

Beleidsdomein : thuiszorg 

 uitgaven : in 2015 wordt voor het LDC bijkomend krediet voorzien voor de verbouwing  
(€ 100.000) en voor de aankoop van meubilair (€ 25.000) 

 ontvangsten : voor de realisatie van de doorgangswoningen in Sluisvaartstraat 17 wordt in 
2015, rekening houdend met de gemaakte kosten, een subsidie van maximaal € 62.500 
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geraamd. 
Staat van het financieel evenwicht (M2) 

 Bestemde gelden 
Van de eenmalige subsidiebetaling VIPA wordt € 4.000.000 aangewend voor de bouw van assistentiewoningen 

(= bestemde gelden voor investeringen) . Het saldo t.b.v. € 965.501,83 wordt aangewend voor vervroegde 

terugbetaling lening 1151 in 2016 (= bestemde gelden voor andere verrichtingen)  

 Financieel evenwicht 
- Het resultaat op kasbasis blijft per financieel boekjaar groter dan nul. 
- De som van de autofinancieringsmarges voor de hele duur van de financiële nota blijft 

groter dan nul. De autofinancieringsmarge voor het laatste jaar van de planningsperiode is 
groter dan nul. 
 
Vanaf 2015 stijgt het bedrag van de netto-aflossingen van schulden aanzienlijk door het 
wegvallen van de jaarlijkse gebruikstoelage VIPA.”  

Gelet op de motivering van budgetwijziging: 

“Beleidsnota 
In de budgetwijziging werd de beleidsdoelstelling BD-4 Het opstarten van een lokaal 

kinderarmoedebestrijdingsbeleid toegevoegd. Aan deze doelstellingen werden volgende actieplannen en 

acties gekoppeld:  

AP-7: Het opstarten en organiseren van een welzijnswinkel voor kledij en speelgoed 

ACT-19: Het voorzien van een ruimte alsook opslagplaats voor kledij en speelgoed 

ACT-20: Het uitwerken van een huishoudelijk reglement 

ACT-21: Het organiseren van de vrijwilligerswerking in het kader van de ondersteuning 

AP-8: Het realiseren van een beter op elkaar afgestemde dienstverlening 

ACT-22: Het zicht krijgen op het aanbod alsook de concrete contactpersonen 

ACT-23: Het inventariseren en formuleren van de aanwezige knelpunten 

ACT-24: Het optimaliseren van de dienstverlening 

AP-9: Het organiseren van vormingsmomenten 

ACT-25: Implementatie vormingssessies 

Er werden uitgavekredieten voorzien voor personeelskosten, inrichting van het gebouw, opleiding en de 

vrijetijdspas voor een totaal van €25.995.  

De subsidie t.b.v. € 25.995 werd als opbrengst opgenomen de budgetwijziging. 
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Financiële nota 
Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) 

 Prioritair beleid 
Exploitatie 

Beleidsdomein : algemene financiering 

 uitgaven: de ramingen van de interesten werden gecorrigeerd overeenkomstig de actuele 
aflossingstabellen.  

 ontvangsten: n.a.v. de regularisatie van de contingentgesco’s (KB 474) m.i.v. 01/04/2015 
wordt de bijdrage gesubsidieerde contractuelen vervangen door de regularisatiepremie 
contingentgesco’s  

Beleidsdomein : zorgcampus 

 het nieuwe WZC werd medio 2013 in gebruik genomen. In de budgetwijziging werden de 
kredieten bijgestuurd rekening houdend met de cijfers van de jaarrekening 2014 en de 
actuele werking. 

 het DVC werd in september 2013 in gebruik genomen. In de budgetwijziging werden de 
kredieten bijgestuurd rekening houdend met de cijfers van de jaarrekening 2014 en de 
actuele werking. 

 bij de personeelskosten WZC/DVC werd rekening gehouden met de regularisatie van 
contingentgesco’s (KB 474) m.i.v. 01/04/2015. De gescovoorwaarden vallen weg. De gesco’s 
worden gewone contractuelen. Gevolg hiervan is een aanzienlijke verhoging van de 
werkgeversbijdrage RSZ (30,94% contractueel personeel t.o.v. gesco’s 5,72%) 

Beleidsdomein : maatschappelijke dienstverlening 

 de prioritaire beleidsdoelstelling BD-4 Het opstarten van een lokaal 
kinderarmoedebestrijdingsbeleid werd toegevoegd. Er werden uitgavenkredieten voorzien 
voor personeelskosten, inrichting van het gebouw, opleiding en voor de vrijetijdspas. Voor 
dit project kan het OCMW jaarlijks een subsidie genieten van maximaal € 25.995. Dit bedrag 
werd als exploitatieontvangst voorzien in de budgetwijziging.  

Investeringen 

Beleidsdomein : zorgcampus 

 uitgaven: het saldo van de investeringskredieten 2014 werd overgedragen naar 2015. 
Daarnaast werd in 2015 bijkomend krediet ter betaling van 2 Belfius-facturen die nog 
volgden voor het nieuw WZC.  

 ontvangsten: voor de bouw van het nieuw WZC werd een VIPA-subsidie toegekend. 
Jaarlijks, vanaf 2010 en gedurende 20 jaar, zou aan het OCMW een gebruikstoelage t.w.v. 
1/20 van de subsidie worden uitbetaald. In 2015 opteerde het OCMW voor eenmalige 
uitbetaling van het saldo van de VIPA-subsidie zijnde € 4.965.501,83; de jaarlijkse 
gebruikstoelage t.b.v.  € 466.267 komt te vervallen vanaf 2015. 

Andere 
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Beleidsdomein : algemene financiering 

 uitgaven:  de ramingen van de kapitaalsaflossingen werden gecorrigeerd overeenkomstig de 
actuele aflossingstabellen.  

 ontvangsten: 
o In 2015 wordt leasing L1096 verhoogd met het bedrag van de Belfius-facturen voor het 

nieuw WZC ontvangen in 2015. 

 Overig beleid: 
ALGEMEEN 

De kosten en opbrengsten werden in de eerste plaats aangepast in functie van de resultaten van de 

jaarrekening 2014. Daarnaast werden de kredieten waar nodig bijgestuurd op basis van de continuïteit van de 

huidige werking. 

Voor de personeelskosten heeft de regularisatie van de contingentgesco’s (KB 474) m.i.v. 01/04/2015 

aanzienlijke budgettaire gevolgen. De gescovoorwaarden vallen weg. De gesco’s worden gewone 

contractuelen. Gevolg hiervan is een aanzienlijke verhoging van de werkgeversbijdrage RSZ (30,94% 

contractueel personeel t.o.v. gesco’s 5,72%) 

BELANGSRIJKSTE AANPASSINGEN 

Beleidsdomein : algemene financiering 

 de ramingen van de interesten werden gecorrigeerd overeenkomstig de actuele 
aflossingstabellen. 

Beleidsdomein : maatschappelijke dienstverlening 

 Voor het luik sociale bijstand en toelagen werden de ramingen werden aangepast rekening 
houdend met de toepassing van de nieuwe/bijgestuurde reglementen.  

Beleidsdomein : thuiszorg 

 De kosten en opbrengsten werden aangepast rekening houdend met de  omschakeling van 
de reguliere poetsdienst naar dienstenchequebedrijf 

 Voor het buurthuis werden de huurlasten in de budgetwijziging opgenomen 
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) 
Geen wijzigingen  

Wijziging van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) 
ALGEMEEN 

Bij opmaak van de jaarrekening 2014 werden de saldi van de investeringskredieten 2014 overgedragen naar 

2015.  

Beleidsdomein 01 : algemeen bestuur 

 uitgaven: 
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in 2015 wordt € 967 voorzien voor de aankoop van 39 aandelen voor toetreding tot de 
coöperatieve vennootschap Jobpunt Vlaanderen 

Beleidsdomein 03 : thuiszorg 

 uitgaven : in 2015 wordt voor het LDC bijkomend krediet voorzien voor de verbouwing  
(€ 100.000) en voor de aankoop van meubilair (€ 25.000) 

 ontvangsten : voor de realisatie van de doorgangswoningen in Sluisvaartstraat 17 wordt in 
2015, rekening houdend met de gemaakte kosten, een subsidie van maximaal € 62.500 
geraamd. 

Beleidsdomein 04 : zorgcampus 

 uitgaven: in de budgetwijziging werd  bijkomend krediet voorzien ter betaling van 
o facturen Belfius 2014 nieuw WZC : € 650.593 
o facturen Belfius 2015 nieuw WZC: € 80.409 
o passieve patiëntenlift: € 2.500 

 
 ontvangsten: voor de bouw van het nieuw WZC werd een VIPA-subsidie toegekend. 

Jaarlijks, vanaf 2010 en gedurende 20 jaar, zou aan het OCMW een gebruikstoelage t.w.v. 
1/20 van de subsidie worden uitbetaald. In 2015 opteerde het OCMW voor eenmalige 
uitbetaling van het saldo van de VIPA-subsidie zijnde € 4.965.501,83; de jaarlijkse 
gebruikstoelage t.b.v.  € 466.267 komt te vervallen vanaf 2015. Wijziging = € 4.965.501,83 - 
€ 466.267 = € 4.499.234,83 

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) 

 Bestemde gelden 
BGE-01: Lokaal dienstencentrum 

 De investering is voorzien in het budget 2015. Het bedrag voorzien als bestemde gelden 
moet tegen geboekt worden 

BGE-02: Assistentiewoningen 

 Van de eenmalige subsidiebetaling VIPA wordt € 4.000.000 aangewend voor de 
toekomstige bouw van assistentiewoningen 

BGE-03: Vervroegde terugbetaling L 1151 

 Van de eenmalige subsidiebetaling VIPA wordt € 965.501,83 aangewend voor vervroegde 
terugbetaling lening 1151 (nieuw WZC) in 2016 

 Resultaat op kasbasis 
Het resultaat op kasbasis stijgt met € 1.341.501,25.  

Dit is te verklaren door: 

- een gunstiger exploitatieresultaat: aanpassing ramingen op basis van de rekeningcijfers 2014 
- een gunstiger investeringsresultaat: hoofdzakelijk te verklaren door de eenmalige 

subsidiebetaling VIPA 
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- een gunstiger resultaat m.b.t. schulden (= andere): verhoging leasing L 1151 voor Belfius-
facturen 2015 nieuw WZC 

- een gunstiger gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar.” 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam van het ocmw d.d. 14/10/2015; 

Gezien het besluit van de ocmw-raad dd. 23/10/2015 houdende de vaststelling van de aanpassing 
van het meerjarenplan 2014-2019 en van de budgetwijziging 2015; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24/11/2015 houdende het 
verlenen van gunstig advies wat voornoemd besluit van de ocmw-raad betreft; 

Gezien de gemeentelijke bijdrage na de voorgestelde wijzigingen € 3.680.547 bedraagt; 

Gelet op de mondelinge toelichting van de voorzitter van het ocmw; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

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

 

Gezien de voorgestelde wijzigingen aan het OCMW-budget 2015 binnen de krijtlijnen vallen van het 
goedgekeurd, gewijzigd OCMW meerjarenplan 2014-2019; 

Bijgevolg: 

Neemt kennis: 

Van de budgetwijziging 2015 van het OCMW-budget zoals vastgesteld door de OCMW-raad dd. 
23/10/2015 (5). 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. Leveren en plaatsen van isolatie op zolder gemeenschapszaaltje Mannekensvere en boven 

personeelsdienst gemeentehuis - goedkeuring beschrijving en raming alsook vaststelling 

voorwaarden en wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur de laatste jaren al enorme inspanningen leverde om het 
energieverbruik te doen dalen om een besparing op de werkingskosten te realiseren; 

Gezien er onder andere zonnepanelen werden geplaatst op een aantal daken van gemeentelijke 
gebouwen; 

Overwegende dat er ook energiezuinigere verwarmingsinstallaties werden geplaatst op gas ter 
vervanging van oude installaties; 

Gezien er ook isolatie (matten) werd aangebracht tegen buizen en installaties in een 10-tal gebouwen 
om warmteverlies te voorkomen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur in een volgende fase 2 zolders wenst te isoleren, nl. in de 
gemeenschapszaal te Mannekensvere en op de zolder boven de personeelsdienst in het 
gemeentehuis; 

Gezien deze investering wordt geraamd op € 16.000 (BTW incl.); 
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Overwegende dat de kostprijs van deze investering op korte termijn kan worden terugverdiend door 
een besparing op de stookkosten; 

Gezien er voor deze overheidsopdracht € 59.818,17 voorzien is op het budget 2015, onder 
beleidsitem 01190, algemeen rekeningnummer 2210007 (actie 4.1.4.1. energie-efficiëntere 
vervangingen doorvoeren); 

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

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

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

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

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

Gelet op het bijzonder bestek; 

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

Beslist:  

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de beschrijving en de raming voor de opdracht met als voorwerp 
“leveren en plaatsen van isolatie op de zolder van het gemeenschapszaaltje te Mannekensvere en op 
de zolder van de personeelsdienst in het gemeentehuis”. De kostenraming bedraagt € 16.000 (btw 
inbegrepen). 

Artikel 2: 

De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3: 

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

Beleidsitem / AR 01190/2210007 

Actie / overig beleid Actie 4.1.4.1. (energie-efficiëntere vervangingen doorvoeren) 

Beschikbaar krediet € 59.818,17 

Bedrag van de raming (incl. BTW) € 16.000 

Artikel 4:  

Het bestek als bijlage goed te keuren. 

Artikel 5:  

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

Artikel 6:  

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken dienst. 
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. Uitbreiding nachtophaling restafval toeristische zone - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 03/10/2013, houdende deelname aan de 
aankoopcentrale van de IVOO voor de huisvuilophaling voor wat betreft de nachtophaling van 
restafval tijdens de zomermaanden (juli en augustus) in de toeristische zone voor een geraamd 
bedrag van € 57.285 (excl. BTW); 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 09/01/2014, houdende uitbreiding van het 
takenpakket van de aankoopcentrale IVOO in het kader van de huisvuilophaling (grotere zone en 
groter gewicht door afschaffing ophaling restafval overdag door de gemeentelijke reinigingsdienst) met 
een geraamde meeruitgave van € 70.000 (excl. BTW); 

Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 15/04/2014 (punt 37) waarbij de opdracht voortaan 
in zijn geheel wordt uitgevoerd voor een bedrag van € 146.075,78 (BTW incl.) per jaar; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 12/03/2015, houdende uitbreiding van het 
takenpakket van de aankoopcentrale IVOO in het kader van de huisvuilophaling (voortaan wordt ook 
in juni en september het restafval in de toeristische zone ’s nachts opgehaald); 

Overwegende dat door de reinigingsdienst voorgesteld wordt om ook in mei het restafval in de 
toeristische zone ’s nachts te laten ophalen omdat de meeuwen vanaf eind april/begin mei met 
broedsel zitten en agressiever op zoek gaan naar voedsel van zodra het licht wordt; 

Gezien de meerkosten voor deze opdracht geraamd worden op € 24.640 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige middelen voorzien zijn onder beleidsitem 03000, algemeen 
rekeningnummer 6134999; 

Gezien het college principieel akkoord ging met dit voorstel op 20/10/2015 (punt 15); 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met het voorstel om de bevoegdheidsoverdracht naar de IVOO (aanduiding van 
IVOO als aankoopcentrale voor de nachtophaling van restafval tijdens de zomermaanden in de 
toeristische zone) uit te breiden met de maand mei voor een geraamde meeruitgave van € 24.640 
BTW incl. per jaar zodat de totale opdracht voortaan zou worden uitgevoerd voor een bedrag van 
€ 170.715,78 (BTW incl.). 

Artikel 2: 

De gemeente verbindt er zich toe alle nodige inspanningen te leveren om ook deze opdracht van de 
IVOO terug over te nemen, mocht de bestaansduur van IVOO in 2017 niet worden verlengd. 

Artikel 3: 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de betrokken diensten en de IVOO. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Gemeentelijke financiën: 

- wijzigingen meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring 

- budget 2016 - vaststelling 

(Er wordt een PowerPoint presentatie gegeven door de wnd. financieel beheerder. Deze presentatie 
wordt beschikbaar gesteld via cobra@home.) 
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De voorzitter stipt enkele volgens hem belangrijke punten aan: 

- er werd geen enkele gemeentelijke belasting of retributie verhoogd; 

- de fiscale ontvangsten werden voorzichtig geraamd; 

- Middelkerke behoort tot de middenmoot bij vergelijking van de fiscale druk met andere 
gemeenten (incl. kustgemeenten); 

- wat de belastingtarieven op tweede verblijven betreft (andere dan studio’s) is Middelkerke de 
laagste van de ganse kust; 

- er is een gunstige evolutie in de openstaande schuld; 

- er is ruimte voor 100 miljoen euro investeringen over de volledige duur van de 
meerjarenplanning. 

Bij het overlopen van de belangrijkste investeringen, volgen op vragen volgende verduidelijkingen: 

- Front of house in De Zwerver betreft een PA-systeem dat ook ter beschikking wordt gesteld van de 
zaalgebruikers. Dit is een investering die zichzelf op enkele jaren terug zal verdienen, omdat er thans 
telkens een PA gehuurd moet worden. 

- Toelage aan AGB voor investeringen, terwijl AGB zelf voldoende geld heeft: de investeringen worden 
gesubsidieerd ten belope van 80% wegens de recuperatie van de BTW. Het gaat om de naleving van 
gemaakte afspraken met AGB. Exploitatiekosten zijn ten laste van AGB. 

- Investeringstoelagen en Kerkfabrieken: betreft wettelijke verplichtingen. Er wordt gesproken met de 
kerkfabrieken om infrastructuur ook open te stellen voor andere doeleinden (cfr. problematiek 
Leffingeleuren en gebruik kerk Leffinge). 

 

Raadslid J.M. Dedecker  merkt op dat het meerjarenplan en het budget tijdig voorgelegd worden aan 
de gemeenteraad. Volgens het raadslid is de nieuwe berekeningswijze (= BBC) voor de gemeente 
positiever. Volgens het raadslid blijft het schuldniveau stijgen en zit de gemeente ver boven het 
Vlaams gemiddelde. Ook het AGB en het OCMW hebben een verdubbeling van de schuld in tien jaar 
tijd. De economische profielschets van de Vlaamse administratie wijst erop dat de kansarmoede in de 
gemeente toeneemt. De netto groeiratio is zelfs negatief (-0,3%). Het raadslid heeft volgende 
punctuele vragen:  

-Alle feestcomités krijgen € 500,00 subsidie terwijl Sluze Kermesse € 5.000,00 krijgt. Is daar een 
reden voor? 

- Waarom is de zeedijkuitbouw ter hoogte van het casino met 1 jaar uitgesteld? 

- Dernycriterium krijgt blijkbaar € 10.000,00 subsidie meer. 

- Stand van zaken overnamedossier tennis sportpark. 

- Stand van zaken PPS zwembad. 

- Bijdrage Tivoli-uren bedraagt € 230.000,00 terwijl dit vorig jaar een nul bedrag was. Verklaring? 

Raadslid M. Landuyt verwijst naar zijn inleidend commentaar. In verband met de schuld stelt M. 
Landuyt dat er op zich geen probleem is. Hij heeft vroeger vanuit de oppositie dezelfde opmerkingen 
geformuleerd. Middelkerke heeft de kenmerken van een typische kustgemeente die aangewezen is op 
de tertiaire sector. De gevolgen van de crisis zijn nu ten volle zichtbaar. Het betreft een structureel 
probleem eigen aan de kust. 

De burgemeester antwoordt dat de zeedijkwering casino bij het project casino werd ondergebracht en 
niet meer bij het dossier zeedijkwering in het algemeen. 
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Schepen J. Devey antwoordt dat het PPS dossier van het Sportpark intern is opgestart. Dit dossier zal 
tijdens het voorjaar 2016 in de gemeenteraad behandeld worden. In verband met de gebeurlijke 
overname van de erfpacht van het tenniscomplex op het Sportpark werd een second opinion 
gevraagd. De raad zal op de hoogte gehouden worden van de verdere evolutie. 

Schepen B. Vandekerckhove antwoordt dat het aantal Tivoli-uren gelijk is gebleven. Vorig jaar werden 
de uitgaven geboekt bij de werkingskosten, terwijl er nu een afzonderlijke boeking wordt voorzien. Er 
is geen relatie met de vluchtelingenproblematiek. Voor de vluchtelingen worden via andere kanalen 
rechtsreeks twaalf uren voorzien. 

Volgens schepen J. Devey is het Derny-criterium duurder geworden omdat de vergoeding voor de 
renners hoger wordt. Vanaf 2015 is er ook een wedstrijd voor vrouwen voorzien. Volgens raadslid J.M. 
Dedecker is de Derny een Vlaamse kermis die niets met een wielerwedstrijd te maken heeft. Hij vraagt 
zich af wat de toegevoegde waarde is voor de gemeente en verklaart moeite te hebben met het 
uitdelen van belastinggeld.  
Volgens de secretaris heeft het geheel een onderhoudende waarde. Het spektakel trekt 10.000 
toeschouwers. Het is een relatief duur evenement. Het betreft een opportuniteitskeuze. Het raadslid 
heeft inzage in alle stukken. 

Op vraag van raadslid D. Depoortere of er een relatie is tussen de € 10.000,00 verhoging van de 
Derny’s en de € 35.000,00 die wegvalt ingevolge het niet plaatsvinden van de franco belge wedstrijd, 
antwoordt schepen J. Devey dat de budgetten in verband met wielerwedstrijden beheerd worden via 
de sport. Met franco belge was afgesproken dat de aankomst zou plaatsvinden op zaterdag terwijl 
franco belge geopteerd heeft voor een donderdag en bijgevolg zal de wedstrijd niet meer plaatsvinden 
in Middelkerke. 

Op vraag van raadslid D. Van Den Broucke naar de impact van de bouwactiviteit op de belastingen, 
antwoordt de voorzitter dat de fiscale ontvangsten voorzichtig geraamd werden. (Raadslid D. Van Den 
Broucke zal een vraag in verband met de sociale lasten opgenomen in het meerjarenplan rechtstreeks 
bezorgen aan de voorzitter.) 

Op vraag van raadslid G. Verdonck waarom er € 1,7 miljoen voorzien werd voor de gronden 
Badenlaan en of de plannen dezelfde zijn gebleven antwoordt de secretaris als volgt: 

- De gemeente vervult de regierol (fase1 en 2). 

- Het verwerven van de gronden is nodig om de volgende fasen te realiseren. 

- De gemeente prefinanciert. 

- De basisplanning is dezelfde gebleven en heeft betrekking op 130 woningen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van 10 juli 2015 met instructies voor het aanpassen van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016; 

Gelet op het planlastdecreet; 

Gelet op het ontwerp van de meerjarenplanwijziging 2014-2019 en het budget 2016; 

Gelet op het advies van het managementteam van 19 november 2015; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2015; 
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Overwegende dat het resultaat op kasbasis ieder jaar positief is en de autofinancieringsmarge in het 
laatste jaar van het meerjarenplan, namelijk 2019, positief is; 

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

Beslist:  

Enig artikel: 

De meerjarenplanwijziging 2014-2019 en het budget 2016 vast te stellen volgens het voorliggend 
ontwerp, financieel in evenwicht als volgt: 

 Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge 

2014 26.951.709 7.708.565 

2015 6.683.933 506.251 

2016 3.181.451 2.452.435 

2017 259.484 3.625.292 

2018 376.152 2.344.679 

2019 926.533 1.446.231 

 

Stemming: 14 stemmen voor, 9 onthoudingen 

9. Overeenkomst straatmeubilair (gemeenteplanborden, wachthuisjes, elektronische kranten, 

vlaggenmasten...) met JC Decaux - uniforme beëindiging overeenkomsten - 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 de overeenkomst dd. 30/12/1997 met JC Decaux inzake de levering en exploitatie van 
straatmeubilair (nl. wachthuisjes, planborden, informatieborden, …) en de dadingsovereenkomst dd. 
01/06/2012 betreffende de voormelde overeenkomst;  

Overwegende dat deze overeenkomst een einde neemt op 31/12/2015; 

Gelet op de overeenkomst dd. 16/03/1993 met JC Decaux inzake de levering en de exploitatie van 
vlaggenmasten; 

Overwegende dat deze overeenkomst een einde neemt op 15/03/2017, mits een geldige opzegging 
12 maanden voordien; 

Overwegende dat met het oog op uniforme beëindiging van de voormelde overeenkomsten en met het 
oog op een uniform beleid inzake straatmeubilair wordt voorgesteld deze overeenkomsten op een 
uniforme beëindigingsdatum te brengen nl. 31/12/2016 (korte verlenging van de overeenkomst dd. 
30/12/1997 met 12 maanden en verkorting van de overeenkomst dd. 16/03/1993 met 3 maanden);  

Overwegende dat deze uniforme beëindiging tevens toelaat in 2016 een integrale 
mededingingsprocedure te organiseren voor het straatmeubilair op het openbaar domein van de 
gemeente Middelkerke wat het straatbeeld ten goede komt; 
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Overwegende dat het voorgenomen besluit, nl. uniforme beëindiging van de overeenkomsten op 
31/12/2016 tevens tot gevolg heeft dat de gemeente nog een jaar kosteloos gebruik kan maken van 
de wachthuisjes en de diensten van JC Decaux inzake onderhoud en herstel van de wachthuisjes, en 
het voorgenomen besluit aldus de financiële belangen van de gemeente dient; 

Gezien het ontwerp van overeenkomst; 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De overeenkomst ‘betreffende de uniforme beëindiging van de lopende overeenkomsten voor 
straatmeubilair met JC Decaux’ tussen de gemeente Middelkerke en JC Decaux Belgium waarvan de 
tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal del van te blijven uitmaken, wordt 
goedgekeurd. 

Artikel 2:  

De CAD wordt in 2016 belast met de organisatie van een overheidsopdracht voor straatmeubilair op 
het openbaar domein van de gemeente Middelkerke. 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de centrale aankoopdienst en aan JC Decaux. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. Gebruiksreglement Marktplein Middelkerke - toepassing art. 242 §4 gemeentedecreet - 

goedkeuring 

Volgens raadslid J.M. Dedecker betreft het werken via het AGB het opzetten van een nutteloze 
administratie en kost het personele middelen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gelet op de erfpachtovereenkomst dd. 12/12/2013 waarbij de gemeente Middelkerke aan het AGB 
Middelkerke een erfpachtrecht heeft verleend op het Marktplein; 

Gelet op de noodzaak tot het opmaken van een ‘gebruiksreglement Marktplein Middelkerke’ met een 
marktconforme tarievenstructuur; 

Overwegende dat door het AGB Middelkerke wordt voorgesteld een tarievenstructuur te hanteren 
naargelang het tijdsbestek en de periode in het jaar en naargelang de aard van de gebruiker; 

Gelet op het ontwerp van gebruiksreglement; 

Gelet op de bespreking van het ontwerp van gebruiksreglement in het college van burgemeester en 
schepenen dd. 03/11/2015; 

Gezien het besluit dd. 16/11/2015 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Middelkerke tot goedkeuring van het gebruiksreglement Marktplein Middelkerke; 

Gelet op artikel 242 §4 van het gemeentedecreet: 
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 “ § 4. Het autonoom gemeentebedrijf stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vast 
binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering. De maximumtarieven of de 
formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.” 

Gelet op art. 11 van de beheersovereenkomst tussen de  gemeente Middelkerke en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke in de zin van art. 235 van het gemeentedecreet. 

“ Het bedrijf verbindt er zich toe om het gemeentebestuur in kennis te stellen van de tarieven en de tariefstructuren die zij zal 
toepassen voor de exploitatie van de gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur. Deze informatieplicht is niet van toepassing 
op de exploitatie of de concessie van drankgelegenheden. 

Nieuwe tarieven en tariefstructuren kunnen door het bedrijf niet worden toegepast vooraleer de gemeenteraad heeft beslist al 
dan niet eenzijdige maatregelen te treffen in het kader van haar sport- en cultuurbeleid. Indien de gemeenteraad geen 
beslissing neemt binnen de termijn van vier (4) maanden na de kennisgeving, kan het bedrijf de nieuwe tarieven en 
tariefstructuren toepassen.” 

Overwegende dat ingevolge art. 242 §4 van het gemeentedecreet goedkeuring noodzakelijk is van de 
gemeenteraad betreffende de tarieven zoals vastgesteld in het gebruiksreglement Marktplein 
Middelkerke; 

Gezien het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is; 

Gelet op het gunstig advies dd. 08/12/2015 van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de tarievenstructuur zoals bepaald in Titel 3 ‘Bijzondere 
bepalingen’ van het gebruiksreglement Marktplein Middelkerke, zoals vastgesteld door de Raad van 
Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke in zitting dd. 16/11/2015. 

De tekst ervan wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 2:  

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. Gebruik Marktplein Middelkerke - toelage aan bepaalde gebruikers (derdebetalersregeling) - 

goedkeuring 

Op de vraag van raadslid G. Verdonck waarom derdebetalingsregeling voorzien wordt voor 
privépersonen, antwoordt L. Pylyser-Dewulf dat dit voorzien wordt wegens de gelijkheidsredenen. 
Waarom zou men op de markt moeten betalen als het gebruik van andere gedeelten van het 
openbaar domein gratis is? Zij wijst er op dat ook particulieren niet commerciële activiteiten kunnen 
organiseren. Voor commerciële activiteiten moet er wel betaald worden. 

Raadslid G. Verdonck vreest dat de kansen van het Marktplein om te evolueren naar een heus 
evenementenplein gehypothekeerd worden door de mogelijkheid te voorzien van hoogbouw in de 
nabije omgeving. Hij maakt in dit verband een vergelijking met het Epernayplein en de klachten van 
geluidsoverlast. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 
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Gelet op het ‘gebruiksreglement Marktplein Middelkerke’, zoals goedgekeurd door het AGB 
Middelkerke in zitting van de Raad van Bestuur dd. 16/11/2015; 

Overwegende dat het AGB Middelkerke een tariefstructuur hanteert naargelang de activiteit nl. 

- standgelden openbare dagmarkten op donderdag 

- standgelden augustuskermis 

- gebruiksvergoeding overige activiteiten en evenementen (m.u.v. augustuskermis en 
dagmarkten) 

Overwegende dat het opportuun is ten gunste van een aantal gebruikers van het Marktplein éénzijdige 
maatregelen te treffen die passen in het gelijkblijvend (verenigingen)beleid; 

Overwegende dat het passend is een toelage toe te kennen voor overige activiteiten en evenementen 
cf. Titel 3 Hoofdstuk 3 van het ‘gebruiksreglement Marktplein Middelkerke’,  aan de gebruikers met 
waarderingscijfer 1 (m.u.v. de gemeente Middelkerke) nl. 

 Politiezone Middelkerke 

 Toerisme Middelkerke vzw 

 OCMW Middelkerke 

 Verenigingen en instellingen gevestigd in de gemeente Middelkerke (al dan niet met 

winstoogmerk) 

 Politieke partijen (lokale afdelingen) actief in Middelkerke (inclusief politieke fracties 

vertegenwoordigd in de Middelkerkse gemeenteraad) 

 Scholen op grondgebied van de gemeente Middelkerke 

 Privé personen gedomicilieerd in de gemeente Middelkerke 

Overwegende dat tevens wordt voorgesteld een delegatie te verlenen aan het college van 
burgemeester en schepenen om bij individueel besluit aan bepaalde gebruikers van categorie 2 de 
gunst van de  derdebetalersregeling toe te kennen mits bijzondere motivering in functie van de 
gemeentelijke belangen; 

Overwegende dat deze derdebetalersregeling niet geldt ten gunste van de standhouders op de 
openbare dagmarkten en standhouders op de augustuskermis; 

Overwegende dat deze toelage gelijk is aan de gebruiksvergoeding die door het Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke van de gebruiker gevraagd wordt en geen betrekking heeft op de 
bijkomende gebruiksvergoeding voor extra dienstverlening; 

Gezien het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is; 

Gelet op het gunstig advies dd. 08/12/2015 van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Voor wat betreft de overige activiteiten en evenementen cf. Titel 3 Hoofdstuk 3 van het 
‘gebruiksreglement Marktplein Middelkerke’, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het 
AGB Middelkerke dd. 16/11/2015 wordt aan de gebruikers met waarderingscijfer 1 (m.u.v. de 
gemeente Middelkerke), voor hun activiteiten een toelage toegekend, binnen de voorziene 
begrotingskredieten.  
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Het bedrag van de toelage is gelijk aan de gebruiksvergoeding die door het Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke aan de gebruiker gevraagd wordt voor de ter beschikking gestelde 
infrastructuur overeenkomstig de toepassing van het vigerend ‘gebruiksreglement Marktplein 
Middelkerke’. De toelage wordt rechtstreeks voldaan door de gemeente aan het AGB Middelkerke. De 
gebruiker ontvangt voor het gebruik een factuur met de vermelding ‘voldaan’.  

De bijkomende gebruiksvergoeding voor extra dienstverlening cf. Titel 3 Hoofdstuk 3,d, van het 
‘gebruiksreglement Marktplein Middelkerke’ wordt niet betoelaagd. 

Artikel 2: 

Voor wat betreft de overige activiteiten en evenementen cf. Titel 3 Hoofdstuk 3 van het 
‘gebruiksreglement Marktplein Middelkerke’, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het 
AGB Middelkerke dd. 16/11/2015 wordt er delegatie verleend aan het college van burgemeester en 
schepenen om bij individueel besluit aan gebruikers van categorie 2 voor hun activiteiten, binnen de 
voorziene begrotingskredieten, een toelage toe te kennen mits bijzondere motivering in functie van de 
gemeentelijke belangen. 

Het bedrag van de toelage is gelijk aan de gebruiksvergoeding die door het Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke aan de gebruiker gevraagd wordt voor de ter beschikking gestelde 
infrastructuur overeenkomstig de toepassing van het vigerend ‘gebruiksreglement Marktplein 
Middelkerke’. De toelage wordt rechtstreeks voldaan door de gemeente aan het AGB Middelkerke. De 
gebruiker ontvangt voor het gebruik een factuur met de vermelding ‘voldaan’.  

De bijkomende gebruiksvergoeding voor extra dienstverlening cf. Titel 3 Hoofdstuk 3,d, van het 
‘gebruiksreglement Marktplein Middelkerke’ wordt niet betoelaagd. 

Artikel 3: 

De gemeenteraad gaat akkoord om op de eerstvolgende budgetwijziging 2016 op beleidsitem/AR 
02200/6494000 een budget van € 5.000 te voorzien voor de toelagen zoals omschreven in artikel 1 
van dit besluit.  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. Toerisme Middelkerke vzw - algemene vergadering - datum en agenda - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gelet op het uittreksel uit het notulenboek van de raad van bestuur dd. 28/09/2015 – punt 7 luidend 
als volgt : “ Toerisme – datum en agenda algemene vergadering – goedkeuring” ; 

Gelet op het uittreksel uit het notulenboek van de raad van bestuur dd. 09/11/2015 – punt 8 luidend 
als volgt : “ Toerisme – aanpassing agendapunten AV – 15/12/2015 – goedkeuring” ; 

Overwegende dat de Algemene Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw plaatsvindt op 15 
december 2015 ; 

Gezien de agenda van voornoemde Algemene Vergadering: 

- 1) Verslag algemene vergadering toerisme vzw – zitting 25/06/2015 – goedkeuring 

- 2) Budget 2016 – goedkeuring 

- 3) Aanstelling hoofdsectorassistent Toerisme als waarnemend secretaris – 
goedkeuring 

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen; 
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Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

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

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

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad ter zake; 

Gezien het voorstel van amendement, schriftelijk ingediend door raadslid D. Van Den Broucke, op 
07/12/2015, zowel bij de commissie algemeen beleid als bij de gemeenteraad en luidend als volgt: 

“Geachte voorzitter, 
Geachte secretaris, 
Geachte leden van het college, 
Geachte gemeenteraadsleden, 

 

Bij deze wens ik een amendement in te dienen bij agendapunt 12 “Toerisme Middelkerke vzw - 
algemene vergadering - datum en agenda – goedkeuring” van de zitting van de gemeenteraad dd. 
10/12/2015. 

(Dit voorstel wordt tevens ingediend bij de commissie algemeen beleid als amendement bij de 
behandeling van agendapunt 4 tijdens de zitting van 08/12/2015.) 

Dit amendement luidt als volgt: 

“Toevoegen van een bijkomend punt aan de agenda van de algemene vergadering van 
Toerisme Middelkerke vzw die plaatsvindt op 15 december 2015, namelijk: 

4. Wijziging statuten van Toerisme Middelkerke vzw – artikel 7 – goedkeuring.” 

De toelichting bij dit agendapunt (in de vorm van voorstel besluit te nemen door algemene vergadering 
van toerisme Middelkerke vzw én tevens dienend als motivering van dit voorstel tot amendement) is 
de volgende: 

“4. Wijziging statuten van Toerisme Middelkerke vzw – artikel 7 – goedkeuring. 

Artikel 7 – rubriek Categorie B – laatste lid van de statuten van Toerisme Middelkerke vzw luidt 
momenteel als volgt: 

 

Dit indienen bij de voorzitter van een politieke partij is wellicht een redactioneel misverstand. Noch de 
kieswetgeving in het algemeen, noch het kiesdecreet in het bijzonder en noch het gemeentedecreet 
kennen het begrip ‘politieke partij’. Er is wel sprake van ‘lijsten’ die deelnemen aan verkiezingen en 
‘politieke fracties’. 

Dat een voorzitter van een politieke partij moet tussenkomen bij de samenstelling van een 
gemeentelijke vzw is dan ook een anomalie en juridisch niet vol te houden bij gebeurlijke klachten. 

Het is dan ook nodig om de statuten te wijzigen en om die laatste alinea aan te passen, bijvoorbeeld 
als volgt: 

‘De aanstelling gebeurt in de algemene vergadering op basis van een schriftelijke voordracht 
door de politieke fractie’. 
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Overwegende dat met dit voorstel kan ingestemd worden. 

Gezien de bevoegdheid van de algemene vergadering om de statuten te wijzigen. 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 10/12/2015 (12) Toerisme Middelkerke vzw - algemene 
vergadering - datum en agenda – goedkeuring. 

Gezien het resultaat van de stemming. 

Bijgevolg; 

Beslist: 

Enig artikel 

In Artikel 7 – rubriek Categorie B van de statuten van Toerisme Middelkerke vzw wordt het laatste lid 
geschrapt en vervangen door volgende bepaling: 

‘De aanstelling gebeurt in de algemene vergadering op basis van een schriftelijke voordracht door de 
politieke fractie. De leden van categorie B zetelen in eigen naam.’ 

Steeds bereid tot nadere toelichting en in de overtuiging dat u dit constructief voorstel zult steunen,” 

Gelet op besluit dd. 08/12/2015 van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid (incl. het voorstel 
van amendement), waarbij het amendement ongunstig geadviseerd werd, op basis van volgende 
overwegingen: 

“Commissievoorzitter C. De Jonghe neemt het woord en stelt dat enkele grieven dienen te worden 
aangehaald die beletten dat er een gunstig advies wordt verleend nl. 

- het initiatiefrecht om de algemene vergadering bijeen te roepen ligt bij de Raad van 
Bestuur (art. 5 VZW-wet) en de Raad van Bestuur stelt hiertoe de agenda vast van de 
algemene vergadering. 

- de voorliggende agendering op de gemeenteraad dient tot vaststelling van het mandaat 
(stemgedrag) van het lid van categorie A (vertegenwoordiger gemeente) in de algemene 
vergadering. 

- de integrale tekst van de statutenwijziging dient te worden opgenomen in de 
oproepingsbrief voor de Algemene Vergadering die door Toerisme Middelkerke vzw wordt 
verstuurd (art. 8 VZW-wet).  

Overwegende dat de commissievoorzitter aldus meedeelt dat de vraag van het raadslid in eerste 
instantie dient te worden gericht aan de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw; 

Overwegende dat wordt overgegaan tot afzonderlijke stemming over het amendement met 
volgend resultaat: 

Alle commissieleden stemmen tegen (6-); 

Overwegende dat de commissieleden uitdrukkelijk stellen dat met dit negatief advies geen 
standpunt wordt ingenomen omtrent de inhoud van het amendement, maar dat het advies 
betrekking heeft op de principiële onbevoegdheid van de commissie en minstens in subsidiaire 
orde omdat niet kan worden voldaan aan de vereiste van art. 8 van de VZW-wet (nl. vermelding 
integrale tekst statutenwijziging in de oproepingsbrieven verstuurd door de VZW); 

Bijgevolg wordt het amendement ongunstig geadviseerd;” 

Raadslid D. Van Den Broucke licht, op vraag van raadsleden die niet in de commissie zetelen, zijn 
amendement toe. Hij vermeldt tevens dat hij het amendement heeft ingediend nadat de schepen van 
toerisme (tevens voorzitter van de gemeenteraad) opdracht had gegeven aan een gemeentelijk 
ambtenaar om hem te contacteren en om het ontwerp van amendement op te maken. Dit wijst er op 
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dat de schepen/voorzitter achter het voorstel stond. Tijdens de commissiebespreking kwam dan aan 
het licht dat een en ander via de raad van bestuur van vzw toerisme Middelkerke zou moeten 
verlopen. Het raadslid verklaart zich “gepakt” te voelen door de voorzitter. 

De voorzitter stelt dat de gemeenteraad dit amendement juridisch gezien niet kan goedkeuren, omdat 
het niet tot haar bevoegdheden behoort. Het probleem is overigens niet aan de orde omdat er thans 
niemand moet vervangen worden in de vzw. De mail die hij van de medewerker van het raadslid had 
ontvangen ivm dit agendapunt was van die aard dat hij het opportuun vond om een en ander correcter 
te laten verwoorden door iemand van de administratie. 

Raadslid J.M. Dedecker vindt het een “zielige” bedoening. Hij verklaart dat zijn fractie zich zal 
onthouden bij dit agendapunt, verwijzend naar de verantwoording verwoord tijdens de commissie op 
08/12/2015 (nl. de formulering van het besluit, zijnde het geven van een mandaat aan de gemeentelijk 
vertegenwoordiger met het oog op goedkeuring van de agendapunten. Het raadslid wil de ruimte laten 
voor het politieke debat op de algemene vergadering omtrent de agendapunten.) 

Op de vraag van raadslid G. Verdonck of nog punten aan de agenda van de voorziene algemene 
vergadering toegevoegd kunnen worden, antwoordt de voorzitter ontkennend. 

Vervolgens ontstaat er een gedachtewisseling tussen diverse aanwezigen of er al of niet gestemd 
moet worden over het ingediende amendement. 

Volgens raadsleden J.M. Dedecker en G. Verdonck werd er tijdens de commissie niet gestemd over 
dit amendement, omdat de commissie of gemeenteraad niet bevoegd was. 

Er wordt verwezen naar artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Vervolgens 
vraagt de voorzitter de mondelinge stemming over het amendement. Deze stemming geeft volgend 
resultaat: alle aanwezige raadsleden stemmen tegen met uitzondering van G. Verdonck, L. Maesen, 
J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, B. Ryckewaert en S. 
Van den Bossche die zich onthouden; 

Bijgevolg wordt het amendement verworpen verklaard.  

Vervolgens wordt mondeling gestemd over het voorstel van agendapunt in het algemeen, met volgend 
resultaat: alle aanwezige raadsleden stemmen voor met uitzondering van G. Verdonck, L. Maesen, 
J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, B. Ryckewaert en S. 
Van den Bossche die zich onthouden; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de Algemene Vergadering van de vzw ‘Toerisme Middelkerke’ op15 december 2015 – 19.30 u. Foyer 
Cultuurcentrum De Branding, Populierenlaan 35 te’ Middelkerke. 

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

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Stemming: 14 stemmen voor, 9 onthoudingen 

13. Aanvullend politiereglement betreffende het voorbehouden van twee parkeerplaatsen voor 

personen met een handicap in de Schoolstraat - wijziging - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 07/11/2013 (29) met betrekking tot het aanvullend 
politiereglement betreffende het voorbehouden van twee parkeerplaatsen voor personen met een 
handicap in de Schoolstraat; 

Overwegende dat er een parkeerplaats werd voorzien in de Schoolstraat ter hoogte van nummer 12 
op vraag van de bewoners; 

Overwegende dat de bewoner die in het bezit was van een parkeerkaart voor personen met een 
handicap overleden is; 

Overwegende dat de echtgenote vraagt de parkeerplaats te supprimeren; 

Gezien de Schoolstraat 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: 

Artikel 1 van het besluit van de gemeenteraad dd. 07/11/2013 (29) met betrekking tot het aanvullend 
politiereglement betreffende het voorbehouden van twee parkeerplaatsen voor personen met een 
handicap in de Schoolstraat wordt geschrapt. 

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. 

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

met een handicap in de Zonnelaan - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de aanvraag van mevrouw Yolande Van  Branteghem, wonende in de Zonnelaan nummer 28 
om een parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden ter hoogte van haar woning; 

Overwegende dat de aanvraagster voldoet aan alle voorwaarden voor het bekomen van een 
dergelijke parkeerplaats; 
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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 Zonnelaan 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 Zonnelaan wordt ter hoogte van nummer 28 een parkeerplaats voor personen met een handicap 
voorbehouden. 

Deze regeling wordt aangeduid door het verkeersbord E9a met het pictogram ‘personen met een 
handicap’ en het onderbord type Xc met opschrift ‘7 m’. 

Artikel 2:  

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

Artikel 3: 

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

met een handicap in de Meeuwenlaan - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de aanvraag van mevrouw Anne-Marie Jeanne Degreef, wonende in de Meeuwenlaan 
nummer 28 om een parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden ter hoogte van 
haar woning; 

Overwegende dat de aanvraagster 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 Meeuwenlaan een gemeenteweg is; 
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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 Meeuwenlaan wordt ter hoogte van nummer 28 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. 

 

Vragen raadsleden: 

Raadslid L. Maesen vraagt naar de planning van de werken ten behoeve van de Chiro Leffinge. 
Volgens hem zullen de werken niet afgewerkt zijn voor 2017. Er is nu reeds sprake van een moeilijk 
houdbare situatie. Volgens het raadslid moeten er dringend noodoplossingen voorzien worden (zoals 
uitgeruste containers, gebruik schoolinfrastructuur, …). Hij vreest een onherstelbare achteruitgang van 
de jeugdvereniging. 
Volgens raadslid D. Van Den Broucke kan men voor € 15.000 degelijke containers huren om het 
probleem tijdelijk op te lossen. Volgens hem kan ook de school te Leffinge tijdelijk gebruikt worden. 
Schepen Bart Vandekerckhove zegt zich bewust te zijn van de situatie. Twee maanden terug werd 
reeds voorgesteld om de schoolinfrastructuur te gebruiken, maar de Chiro wou niet. Volgens de 
planning zouden de werken tijdens het voorjaar 2017 klaar zijn en zou de infrastructuur tijdens de 
laatste week van september 2017 geopend worden. In afwachting van de heropening verklaart de 
schepen zich bereid om te zoeken naar passende oplossingen. 
Volgens raadslid G. Verdonck is er bij de opmaak van de budgetwijziging blijkbaar geen aandacht 
geweest voor dit probleem. In vergelijking met de sportsector is de aandacht voor de 
jeugdproblematiek zeer klein aldus het raadslid. 
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Volgens raadslid D. Van Den Broucke zouden tijdens het champagneweekend te Oostende 
personeelsleden van de gemeente gezonden zijn om ter plaatste foto’s te nemen. Het raadslid vraagt 
of dit tijdens de arbeidstijd gebeurd is. 
De voorzitter antwoordt dat er een week na het Middelkerkse  champagneweekend een 
champagneactiviteit gepland was in Oostende. Eén van de Middelkerkse champagnestandhouders 
zou ook een stand hebben in Oostende en dit ondanks andere afspraken, waar de Middelkerkse 
standhouders schriftelijk van verwittigd werden. De voorzitter heeft gevraagd aan het diensthoofd 
evenementendienst om één en ander ter plaatse te controleren. Hij vermoedt dat dit tijdens vrije tijd is 
gebeurd. Dit zal onderzocht worden en de informatie zal bezorgd worden aan het raadslid. Met de 
ontvangen informatie is er op dit ogenblik nog niets gebeurd. Dit moet nog besproken worden in de 
schoot van vzw toerisme. 
 
 
Raadslid J.M. Dedecker verwijst naar de ontvoogding van de gemeente wat de ruimtelijke ordening 
betreft en stelt dat hij uit enkele recente dossiers mag afleiden dat deze ontvoogding een vaudeville 
aan het worden is. Het raadslid verwijst in dit verband naar het dossier voor de aanleg van een 
hoogteparcours en een Maïsdoolhof langs de Westendelaan. Het raadslid schetst de historiek van het 
dossier t.e.m. het plaatsbezoek van een lid van de bestendige deputatie. Volgens het raadslid heeft 
het college duidelijk tegen de wet gehandeld en werden de aanvragers op het verkeerde been gezet 
en hebben die personen geïnvesteerd op basis van foutieve informatie. 
Volgens de burgemeester wisten de aanvragers dat de vergunning hoogstens een tijdelijk karakter 
kon hebben en dat de constructies weggenomen moesten worden. 
Volgens schepen L. Pylyser-Dewulf is het wegens zogenaamd “medebewind van hangende zaken” 
niet toegestaan om standpunten in te nemen vooraleer de bestendige deputatie een besluit in beroep 
heeft genomen. 

 

Raadslid J.M. Dedecker haalt in verband met de ontvoogding tevens het dossier van de parkschutters 
aan waarbij een plaatsing van een tweede wip in het park niet toegestaan wordt volgens het advies 
van de stedenbouwkundige ambtenaar. 
Hij vraagt zich af welk beleid er inzake ruimtelijke ordening gevoerd wordt. 
Schepen J. Devey meldt dat de parkschutters kunnen verhuizen naar het Sportpark waar de nodige 
infrastructuur werd voorzien. Men weigert echter de petanque-infrastructuur te delen, mede omwille 
van de huidige relatie met de cafetaria. 

 

Raadslid G. Verdonck verwijst naar de geklasseerde  gevel in de Koninginnelaan 9-15 en vraagt of de 
gemeente opvolgt of de werken uitgevoerd worden volgens de voorziene plannen. 
De voorzitter meldt dat men de bouwvergunning zal nagaan om de stand van zaken te onderzoeken. 

 

Raadslid J.M. Dedecker meldt dat hij werd gecontacteerd door een gehandicapt persoon die beboet 
werd wegens het niet betalen van een parkeerretributie. Volgens betrokkene zou de regeling niet op 
correcte wijze aangebracht zijn. Betrokkene heeft tot op heden nog geen antwoord gekregen op zijn 
klacht die in april werd ingediend. Het raadslid zal de documentatie bezorgen aan de burgemeester. 
De burgemeester verklaart een en ander te zullen onderzoeken en het raadslid te informeren omtrent 
de stand van zaken. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u. 50. 
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