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Zitting gemeenteraad 11/06/2015
Aanwezig:

M. Landuyt, voorzitter;
J. Rommel-Opstaele, burgemeester;
L. Pylyser-Dewulf, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;
G. Soete, C. De Jonghe, L. Maesen, F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker,
N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, B. Ryckewaert, K. Devos, S.
Van den Bossche, raadsleden;
J. Duchi, korpschef (voor agendapunten 1 t.e.m. 8 en 36 t.e.m. 39);
P. Ryckewaert, secretaris;

Verontschuldigd:

J. Devey, schepen;
G. Verdonck, raadslid;
L. Maesen, raadslid verontschuldigd voor 36, 37, 38, 39;
T. Dedecker, C. Niville, raadsleden;
D. Van Den Broucke, raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3, 4, 5, 36;
M. D'Hondt, L. Feys-Peelman, raadsleden;
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter;

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke
voorschriften.
D. Fossaert, afdelingsfunctionaris patrimoniumbeheer en overheidsopdrachten wnd. woont de
volledige zitting bij als deskundige (o.a. met oog op opmaken ontwerpverslag).
Openbare vergadering

1. Ontslag van mevrouw Lieve Landuyt als gemeenteraadslid - akteneming
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen en tevens handelend als politieraad
van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
Gezien artikel 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst;
Gelet op het schrijven van mevrouw Lieve Landuyt dd. 21/05/2015, ontvangen op
22/05/2015 door de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij zij haar ontslag als
gemeenteraadslid ter aanvaarding aanbiedt;
Gelet op art. 15 en 16 van het Gemeentedecreet;
Bijgevolg;
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Neemt akte:
van het ontslag van mevrouw Lieve Landuyt als gemeenteraadslid van de gemeente
Middelkerke.
2. Verzaking aan het mandaat van gemeenteraadslid in opvolging van Lieve Landuyt
door Eddy Van Muysewinkel - aktename
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen en tevens handelend als politieraad
van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
Gezien artikel 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst;
Gezien het besluit van de gemeenteraad tijdens de huidige zitting waarbij akte genomen werd van het
ontslag van mevrouw Lieve Landuyt als gemeenteraadslid;
Gezien het schrijven dd. 26/05/2015, ontvangen op 28/05/2015, vanwege de heer Eddy Van
Muysewinkel, vierde opvolger verkozen op dezelfde lijst als deze waartoe het te vervangen raadslid
behoort, met de mededeling dat hij verzaakt aan het mandaat van gemeenteraadslid;
Gezien artikels 15 en 16 van het gemeentedecreet;
Bijgevolg

Neemt akte:
Enig artikel :
Van het schrijven dd. 26/05/2015, ontvangen op 28/05/2015, vanwege de heer Eddy Van
Muysewinkel met de mededeling dat hij verzaakt aan het mandaat van gemeenteraadslid.

3. Verzaking aan het mandaat van gemeenteraadslid in opvolging van Lieve Landuyt
door Jan Vandamme - aktename
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen en tevens handelend als politieraad
van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
Gezien artikel 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst;
Gezien het besluit van de gemeenteraad tijdens de huidige zitting waarbij akte genomen werd van het
ontslag van mevrouw Lieve Landuyt als gemeenteraadslid;
Gezien het schrijven dd. 25/05/2015, ontvangen op 26/05/2015, vanwege de heer Jan Vandamme,
vijfde opvolger verkozen op dezelfde lijst als deze waartoe het te vervangen raadslid behoort, met de
mededeling dat hij verzaakt aan het mandaat van gemeenteraadslid;
Gezien artikels 15 en 16 van het gemeentedecreet;
Bijgevolg

Neemt akte:
Enig artikel :
Van het schrijven dd. 25/05/2015, ontvangen op 26/05/2015, vanwege de heer Jan Vandamme met
de mededeling dat hij verzaakt aan het mandaat van gemeenteraadslid.

4. Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van mevouw Sandra
Van den Bossche als gemeenteraadslid in opvolging van Lieve Landuyt,
ontslagnemend
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen en tevens handelend als politieraad
van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
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Gezien artikel 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst;
Overwegende dat mevrouw Lieve Landuyt ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid en
derhalve moet vervangen worden;
Gezien de verzakingen van de heer Eddy Van Muysewinkel en de heer Jan Vandamme;
Overwegende dat mevrouw Sandra Van den Bossche, zesde opvolger, de eerst in
aanmerking komende plaatsvervanger is op de lijst Dedecker waartoe de te vervangen
titularis behoorde;
Gezien het verslag betreffende de verkiesbaarheid en het ontbreken van
onverenigbaarheden bij mevrouw Sandra Van den Bossche, voornoemd;
Gezien uit het onderzoek van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger blijkt dat deze
nog steeds voldoet aan alle gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in
een geval van onverenigbaarheid, hetzij wegens uitoefening van een ambt, hetzij wegens
bloed- of aanverwantschap;
Aangezien het bewijs is geleverd dat de voornoemde opvolger voldoet aan de
verkiesbaarheidsvereisten;
Gezien artikel 16 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat er geen bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van mevrouw Sandra Van
den Bossche geldig verklaard worden en dat dit plaatsvervangend raadslid wordt toegelaten
tot het afleggen van de voorgeschreven eed;

Beslist:
Enig artikel :

De geloofsbrieven als gemeenteraadslid van mevrouw Sandra Van den Bossche, geboren
op 06/11/1972 en wonende Westendelaan 263, 8434 Middelkerke, worden geldig verklaard.
Mevrouw Sandra Van den Bossche wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven
eed.
Het nieuwe raadslid legt deze eed onmiddellijk af in openbare zitting van de raad, in handen
van de voorzitter en in volgende bewoordingen : ,,Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen’’.
Derhalve is mevrouw Sandra Van den Bossche aangesteld als titelvoerend
gemeenteraadslid ter vervanging van mevrouw Lieve Landuyt van wie zij het mandaat zal
voleindigen.
Zij zal op de ranglijst worden gebracht onder nr. 25 na Kristof Devos.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5. Verslag gemeenteraadszitting dd. 09/04/2015 - goedkeuring
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van Sandra Van den Bossche die zich onthoudt.
Stemming: 17 stemmen voor, 1 onthouding
Raadslid D. Van Den Broucke aanwezig vanaf agendapunt 6.

6. Lokale politie - opdrachtbrief van de korpschef - kennisname
Raadslid D. De Poortere vraagt aan de korpschef of hij ook geloof hecht aan wat hij geschreven heeft.
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de
politiediensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten;
Gelet op de Omzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de
organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg;
Gelet op de Omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003 betreffende Community Policing, definitie van de
Belgische interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017;
Overwegende dat de opdrachtbrief handelt over de wijze waarop de korpschef van Middelkerke voor
de periode oktober 2013 - februari 2018 uitvoering geeft aan de mission statement, taken en
bevoegdheden van de lokale politiezone;
Overwegende dat hierbij een algemeen beleidskader geschetst wordt alsook de "richting" die de
korpschef aangeeft in de aanloop en navolging van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017;
Gehoord de toelichting door de korpschef die meldt dat de Inspecteur-Generaal een nieuwe invulling
heeft gegeven aan de opdrachtbrief van de korpschef, en dat deze opdrachtbrief kan gebruikt worden
als basis voor de evaluatie van de korpschefs;
Gelet op de e-mail dd. 12/06/2015 van de administratie van de korpschef:
“ Op de gemeenteraad van deze avond staat de vaststelling van de opdrachtbrief van de korpschef geagendeerd.
Recent is er door het administratief toezicht een probleem opgeworpen omtrent de termen die gebruikt worden in deze. Het
administratief toezicht heeft immers, naar aanleiding van een notule omtrent ‘kennisname’ van een opdrachtbrief geoordeeld dat
dit opnieuw moet geagendeerd worden en een goedkeuring moet worden bekomen.
In de desbetreffende wetsartikelen (art 72 exoduswet en art VII.III.96 RPPol) wordt gesteld dat de opdrachtbrief door de
gemeenteraad wordt vastgesteld op voorstel van de mandaathouder. Het administratief toezicht is van oordeel dat een
vaststelling (=impliceert goedkeuring) en een kennisname (= loutere kennisname) niet gelijkwaardig zijn. In de desbetreffende
artikelen wordt echter nergens gesproken over goedkeuren (wat m.i. een stemming impliceert)” ;

Overwegende dat de Voorzitter meedeelt aan de Raad dat wordt voorgesteld de opdrachtbrief goed te
keuren i.p.v. er kennis van te nemen;
Gelet op het voorstel van de Voorzitter om te stemmen over dit amendement nl. goedkeuring van de
opdrachtbrief i.p.v. kennisname en over de goedkeuring van de opdrachtbrief in één stemronde;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van D. De Poortere die tegen stemt.

Beslist:
Enig artikel:
De opdrachtbrief van de korpschef wordt goedgekeurd . De opdrachtbrief wordt als bijlage bij dit
besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken.
Stemming: 18 stemmen voor, 1 stem tegen
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7. Lokale politie - vacantverklaring 1 INP motorrijder - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
Gelet op art 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op 2 niveau’s;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
Gelet op het KB van 5 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de politiezone
Middelkerke vastlegt;
Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden
van de lokale politie;
Gelet op art VI.II.16 van voornoemd KB;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater;
Gelet op de personeelsformatie van de politiezone zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van
21/06/2011 (5);
Overwegende dat ingevolge het mislukken van INP Delphin Cogghe in de opleiding motorrijder, zijn
benoeming van rechtswege ongedaan wordt gemaakt en de functie bijgevolg opnieuw vacant wordt;
Overwegende dat de vacantverklaring geldt tot invulling van de plaats of tot herroeping door de
gemeenteraad;
Om deze redenen,

Beslist:
Artikel 1:
Er wordt één plaats INP motorrijder vacant verklaard.
Artikel 2:
Als selectiemodaliteit wordt gekozen voor het organiseren van één of meerdere praktische proeven en
het inwinnen van het advies van een selectiecommissie, waarvan de leden als volgt worden bepaald:
Voorzitter: de heer J. Duchi, korpschef, of de door hem aangewezen officier
Bijzitters: nader te bepalen door de voorzitter, en minstens bekleed met de graag van HINP.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8. Lokale politie - vacantverklaring 1 HINP wachtofficier - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
Gelet op art 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op 2 niveau’s;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
Gelet op het KB van 5 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de politiezone
Middelkerke vastlegt;
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Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden
van de lokale politie;
Gelet op art VI.II.16 van voornoemd KB;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater;
Gelet op de personeelsformatie van de politiezone zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van
21/06/2011 (5);
Overwegende dat HINP Christophe LAPERE via mobiliteit werd benoemd in de politiezone Oostende,
en dit met ingang op 01/05/2015;
Overwegende dat ingevolge deze mutatie één plaats HINP – wachtofficier vacant wordt;
Overwegende dat de vacantverklaring geldt tot invulling van de plaats of tot herroeping door de
gemeenteraad;
Om deze redenen,

Beslist:
Artikel 1:
Er wordt één plaats HINP wachtofficier vacant verklaard.
Artikel 2:
Als selectiemodaliteit wordt gekozen voor het inwinnen van het advies van een selectiecommissie,
waarvan de leden als volgt worden bepaald:
Voorzitter: de heer J. Duchi, korpschef, of de door hem aangewezen officier
Bijzitters: nader te bepalen door de voorzitter, en minstens bekleed met de graag van HINP.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
vragen aan de korpschef
Raadslid L. Maesen vraagt aan de korpschef maatregelen te nemen in de Duinenweg richting
Oostende nl. het plaatsen van paaltjes om de fietsers te beschermen.
De korpschef J. Duchi antwoordt dat er tot nu toe geen specifiek onderzoek is gevraagd hieromtrent
en dat de paaltjes kunnen worden losgemaakt. De korpschef zegt dat er een infrastructurele oplossing
nodig is.
Raadslid L. Maesen zegt dat het bestuur op de hoogte is wie de paaltjes wegneemt en vraagt iemand
te sturen naar deze persoon.
De korpschef antwoordt het bestuur te bevragen hieromtrent en de betrokken persoon aan te spreken.
Raadslid B. Ryckewaert neemt het woord en meldt aan de korpschef dat de laad- en loszone aan De
Branding niet wordt gecontroleerd met alle problemen van dien voor de markt op
donderdagvoormiddag en dat er ook gemeentelijke dienstvoertuigen in overtreding zijn, dit meerdere
dagen aan een stuk.
De korpschef antwoordt dat het misbruik van een laad- en loszone een gekend probleem is. De
korpschef zegt dat hij zijn mensen hiertegen harder kan laten optreden maar geeft ook mee dat dit niet
noodzakelijk zal leiden tot een verandering van gedrag en oplossing van het probleem.

9. IKWV - algemene vergadering dd. 24/06/2015 - bepalen mandaat vertegenwoordiger
en standpuntbepaling
Raadslid J.M.-Dedecker vraagt naar de stand van zaken en de gevolgen omtrent de subsidies van de
provincie die gebeurlijk zouden wegvallen.
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Burgemeester J. Rommel-Opstaele antwoordt dat schepen Devey telkens aanwezig is op het overleg
met de gouverneur en daar met man en macht de belangen van IKWV en de gemeente behartigt.
Raadslid J.M. Dedecker vraagt of I.K.W.V. op de hoogte is dat het Calidrisgebouw te koop staat.
De burgemeester J. Rommel-Opstaele antwoordt dat het gebouw niet te koop staat, dat er een
schatter is aangesteld en dat het momenteel wachten is op het geschatte bedrag.
Raadslid L. Maesen antwoordt dat wel degelijk in de vorige raad is gezegd dat het gebouw zou
verkocht worden.
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IKWV;
Gezien de gemeente bij brief van 26/03/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van IKWV op 24/06/2015 om 19 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 10/06/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gezien het voorstel van raadslid J.M.-Dedecker om volgende vraag te stellen op de algemene
vergadering van IKWV:
Wat zijn de implicaties op de financiële toestand van intercommunale IKWV van de vermindering van
de subsidie van de provincie aan de intercommunale?
Overwegende dat wordt voorgesteld over te gaan tot stemming van het agendapunt inclusief de
voorgestelde vraagstelling op de algemene vergadering van IKWV;

Beslist:
Artikel 1:
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de algemene vergadering van IKWV op 24/06/2015 om 19 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2:
De gemeenteraad keurt volgende vraagstelling goed op de algemene vergadering van IKWV op
24/06/2015:
Wat zijn de implicaties op de financiële toestand van intercommunale IKWV van de vermindering van
de subsidie van de provincie aan de intercommunale?
Artikel 3:
Afschrift van deze beslissing aan en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

10. TMVW - algemene en buitengewone vergaderingen dd. 29/06/2015 - bepalen
mandaat vertegenwoordiger en standpuntbepaling en statutenwijziging - goedkeuring
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Raadslid J.M. Dedecker stelt voor een nieuwe aanduiding te doen van de vertegenwoordigers in de
entiteiten van TMVW nu de oppositie in de toekomst ook vertegenwoordigers zal kunnen aanduiden in
de vergaderingen en de huidige mandatarissen uitblinken in afwezigheid op de vergaderingen, aldus
het raadslid. Het raadslid verwijst hiertoe naar de WVI.
Schepen F. Ampe-Duron ontkent dit en stelt met klem aanwezig te zijn geweest op de algemene
vergaderingen van WVI. Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt het raadslid, dat niettegenstaande het
gegeven dat ze geen zitpenningen meer kan ontvangen, ze toch aanwezig is geweest op
vergaderingen van WVI.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen
het Vlaamse gewest, Waalse gewest en Brusselse gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales ingevolge hetwelk TMVW uiterlijk tegen 30 juni 2015
moet worden omgevormd naar een rechtsvorm onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat deze omvorming vereist dat de organisatie en de werking van TMVW worden
aangepast aan voormeld decreet;
Gelet op de documenten m.b.t. de statutenwijziging, overgemaakt per aangetekend schrijven dd. 31
maart 2015;
Gelet op de documenten overgemaakt per aangetekend schrijven van 13 mei 2015, houdende het
voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW:
 het voorstel van statutenwijziging van TMVW;
 het bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in
het kader van de statutenwijziging;
 het bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het
statutair doel in het kader van de statutenwijziging;
 het bijzonder verslag van de commissaris-revisor in verband met de wijziging van het statutair doel in
het kader van de statutenwijziging het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met
splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW;
 het voorstel van een met splitsing gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
 het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing gelijkgestelde verrichting
(partiële splitsing) van TMVW;
 het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing gelijkgestelde
verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
 het bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor in het kader van de met splitsing door
oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW;
 het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVR;
 het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVS;
 het intercommunaal voorstel migratieplan vertegenwoordigers TMVW, TMVR en TMVS;
Gelet op de statuten van TMVW waarbij de beslissingen inzake de voorgenomen transitie dienen te
worden genomen door haar algemene vergadering;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de algemene vergadering van IC TMVW cvba dd. 29 juni 2015,
waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
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Gelet op de uitnodigingsbrief van de buitengewone algemene vergadering ‘Statutenwijziging IC
TMVW onder voorbehoud van splitsing’ dd. 29 juni 2015, waarin tevens de agenda werd meegedeeld
en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de uitnodigingsbrief van de buitengewone algemene vergadering ‘Partiële splitsing IC TMVW’
dd. 29 juni 2015, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van TMVW ISV dd. 29 juni 2015,
waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van TMVR ISV dd. 29 juni 2015,
waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van TMVS ISV dd. 29 juni 2015,
waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;

Overwegende dat de gemeenteraad 7 vertegenwoordigers en plaatsvervangers dient aan te
duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de TMVW
ISV;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt:
Naam en Voornaam – effectieve vertegenwoordiger 1
TMVW ISV

Ja

Neen

Dedecker Jean-Marie

6

0

Claeys-Goemaere Katrien

13

2

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Naam en Voornaam – effectieve vertegenwoordiger 2
TMVW ISV

Ja

Neen

De Jonghe Carine

13

2

Dedecker Tom

6

0

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Naam en Voornaam – effectieve vertegenwoordiger 3
TMVW ISV

Ja

Neen

De Poortere Dirk

6

0

Declerck Mario

13

1

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Naam en Voornaam – effectieve vertegenwoordiger 4
TMVW ISV

Ja

Neen

Devos Kristof

13

1

Niville Chris

6

0

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Naam en Voornaam – effectieve vertegenwoordiger 5
TMVW ISV

Ja

Neen

Demarcke Diego

6

0

Lejaeghere Natacha

13

1
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Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Naam en Voornaam – effectieve vertegenwoordiger 6
TMVW ISV

Ja

Neen

Feys-Peelman Linda

13

1

Ryckewaert Bianca

6

0

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Naam en Voornaam – effectieve vertegenwoordiger 7
TMVW ISV

Ja

Neen

Ampe-Duron Francine

13

1

Van den Bossche Sandra

6

0

Naam en Voornaam – plaatsvervangend
vertegenwoordiger 1 TMVW ISV

Ja

Neen

Pylyser-Dewulf Liliane

13

1

Van den Bossche Sandra

6

0

Naam en Voornaam – plaatsvervangend
vertegenwoordiger 2 TMVW ISV

Ja

Neen

Landuyt Michel

13

1

Ryckewaert Bianca

6

0

Naam en Voornaam – plaatsvervangend
vertegenwoordiger 3 TMVW ISV

Ja

Neen

Landuyt Michel

13

1

Niville Chris

6

0

Naam en Voornaam – plaatsvervangend
vertegenwoordiger 4 TMVW ISV

Ja

Neen

Demarcke Diego

7

0

Pylyser-Dewulf Liliane

12

1

Naam en Voornaam – plaatsvervangend
vertegenwoordiger 5 TMVW ISV

Ja

Neen

De Poortere Dirk

6

0

Rommel-Opstaele Janna

13

1

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
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Naam en Voornaam – plaatsvervangend
vertegenwoordiger 6 TMVW ISV

Ja

Neen

Dedecker Jean Marie

6

0

Devey Johnny

13

1

Naam en Voornaam – plaatsvervangend
vertegenwoordiger 7 TMVW ISV

Ja

Neen

Dedecker Tom

6

0

Pylyser-Dewulf Liliane

13

1

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Overwegende dat de gemeenteraad 2 vertegenwoordigers en plaatsvervangers dient aan te
duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de TMVR
ISV;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt:

Naam en Voornaam – effectieve vertegenwoordiger 1
TMVR ISV

Ja

Neen

Dedecker Jean-Marie

6

0

Feys-Peelman Linda

13

1

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Naam en Voornaam – effectieve vertegenwoordiger 2
TMVR ISV

Ja

Neen

Claeys-Goemaere Katrien

12

1

Dedecker Tom

7

0

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Naam en Voornaam – plaatsvervangend
vertegenwoordiger 1 TMVR ISV

Ja

Neen

Declerck Mario

13

1

Dedecker Tom

6

0

Naam en Voornaam – plaatsvervangend
vertegenwoordiger 2 TMVR ISV

Ja

Neen

Dedecker Jean Marie

7

0

Devos Kristof

12

1

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
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Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Overwegende dat de gemeenteraad 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger dient aan te
duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de TMVS
ISV;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt:
Naam en Voornaam – effectieve vertegenwoordiger 1
TMVS ISV

Ja

Neen

Dedecker Jean Marie

8

0

Devos Kristof

11

1

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Naam en Voornaam – plaatsvervangend
vertegenwoordiger 1 TMVS ISV

Ja

Neen

Dedecker Tom

6

0

Feys-Peelman Linda

13

1

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 10/06/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat wordt voorgesteld over te gaan tot goedkeuring;
Er wordt overgegaan tot stemming van het agendapunt met volgend stemresultaat: alle raadsleden
stemmen voor maar J.M. Dedecker werpt hierbij hierna volgend voorstel op:
Het raadslid stelt dat de fractie niet akkoord kan gaan met voorliggend voorstel van migratieplan van
TMVW en het raadslid wil een nieuwe oproep tot kandidatuurstelling en herstemming van de
mandaten in de uitvoerende organen van TMVW/TMVS/TMVR wil. Het raadslid vraagt de gemeente
op de Algemene Vergadering tegen het voorstel van migratieplan van TMVW te stemmen.
De Voorzitter M. Landuyt stelt voor over te gaan tot stemming over de vraag van raadslid J-M
Dedecker om tegen het voorstel van migratieplan van TMVW te stemmen op de Algemene
Vergadering;
Het voorstel wordt gestemd met volgend stemresultaat: 6 ja-stemmen (J.M. Dedecker, D. Demarcke,
D. Depoortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, L. Maesen) 12 neen-stemmen (J. RommelOpstaele, L. Pylyser-Dewulf, M. Landuyt, F. Ampe-Duron, B. Vandekerckhove, F. Annys, C. De
Jonghe, M. Declerck, N. Lejaeghere, G. Soete, K. Claeys-Goemaere, K. Devos) en 1 onthouding (D.
Van Den Broucke);
Het voorstel wordt bijgevolg verworpen;

Beslist:
Artikel 1:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering IC
TMVW cvba van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de
agendapunten:
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014
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2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014
3. Verslag van het college van commissarissen
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
5. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
6. Goedkeuring van toetredingen en uitbreiding van toetredingen
7. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitbreidingen van toetredingen
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 2014 – 2015
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 2014-2015
Artikel 2:
De afgevaardigde van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, op te dragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1.
Artikel 3:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering ‘Statutenwijziging IC TMVW onder voorbehoud van splitsing’ van 29 juni 2015 en de
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Voorstel van statutenwijziging van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het
statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging
3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging
van het statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging
4. Bijzonder verslag van de commissaris-revisor (lid IBR) in verband met de wijziging
van het statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging
5. Omvorming van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en derhalve artikelsgewijze
aanpassing van de statuten van TMVW conform het voorstel tot statutenwijziging,
inclusief de wijziging van het statutair doel
6. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen met
uitzondering van de commissaris-revisor
7. Uitvoeringsvolmacht
Artikel 4:
De afgevaardigde van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, op te dragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 3.
Artikel 5:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering ‘Partiële splitsing IC TMVW’ van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig
voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële
splitsing) van TMVW
2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door
oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
4. Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (lid IBR) inzake de met splitsing
door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
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5. Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde
verrichting (partiële splitsing) van TMVW
6. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR
7. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS
8. Schrapping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten
gevolge van de partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden
uitgegeven (door uittreding of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde
aandelen)
9. Uitvoeringsvolmacht
Artikel 6:
De afgevaardigde van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, op te dragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 5.
Artikel 7:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda van de bijzondere algemene
vergadering TMVW ISV van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:

1. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitbreiding van toetredingen
2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités
3. Aanstelling bestuurders
4. Goedkeuring vergoedingen
Artikel 8:
De gemeenteraad beslist, verwijzend naar artikel 42 van de ontwerpstatuten TMVW ISV, op basis van
de daar vermelde en hiernavolgend hernomen criteria de vertegenwoordiger(s) in de algemene
vergadering van TMVW ISV aan te duiden en op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in artikel 7.
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Geen enkele deelnemer mag evenwel meer stemmen
uitbrengen dan één vijfde van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen of twee vijfden van de
stemgerechtigde aandelen die vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Iedere deelnemer die tien of minder stemgerechtigde aandelen bezit, heeft minimaal recht op één
vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 11 tot 20 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 2 vertegenwoordigers
op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 21 tot 35 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 3 vertegenwoordigers
op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 36 tot 55 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 4 vertegenwoordigers
op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 56 tot 80 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 5 vertegenwoordigers
op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 81 tot 110 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 6
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 111 tot 145 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 7
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 146 tot 185 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 8
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 186 tot 230 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 9
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 231 tot 280 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 10
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 281 tot 335 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 11
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 336 tot 395 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 12
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
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Iedere deelnemer die 396 tot 460 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 13
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die 461 tot 530 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 14
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die meer dan 530 stemgerechtigde aandelen bezit, heeft recht op 15
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
K
K
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen T-, T , D-, D , D², Z-, Z², F1-, F2 en F3 aandelen.

Mevrouw Katrien Claeys-Goemaere, raadslid, wonende Fleriskotstraat, nr.100 te 8432 Middelkerke
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger 1 om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van TMVW ISV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te
nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Mevrouw Carine De Jonghe, raadslid, wonende Parijsstraat 25/bus 8 te 8430 Middelkerke wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger 2 om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van TMVW ISV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan
al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
De heer Mario Declerck, raadslid, wonende Parijsstraat 15 te 8430 Middelkerke wordt aangeduid als
effectief vertegenwoordiger 3 om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen
van TMVW ISV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
De heer Kristof Devos, raadslid, wonende Merdaenspolder 19 te 8434 Middelkerke wordt aangeduid
als effectief vertegenwoordiger 4 om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van TMVW ISV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan
al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
Mevrouw Natacha Lejaeghere, raadslid, wonende Bamburgstraat 10 te 8434 Middelkerke wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger 5 om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van TMVW ISV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan
al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
Mevrouw Linda Feys-Peelman, raadslid wonende Lombardsijdelaan 57 te 8434 wordt aangeduid als
effectief vertegenwoordiger 6 om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen
van TMVW ISV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
Mevrouw Francine Ampe-Duron, schepen wonende Lisbloemlaan 1 te 8430 wordt aangeduid als
effectief vertegenwoordiger 7 om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen
van TMVW ISV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
Mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf, schepen wonende Henri Jasparlaan 50 te 8434 Middelkerke wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 1.
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De heer Michel Landuyt, schepen wonende Koninginnelaan 73 te 8430 Middelkerke wordt aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger 2.
De heer Michel Landuyt, schepen wonende Koninginnelaan 73 te 8430 Middelkerke wordt aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger 3.
Mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf, schepen wonende Henri Jasparlaan 50 te 8434 Middelkerke wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 4.
Mevrouw Janna Rommel-Opstaele, burgemeester wonende Leffingestraa 23/B te 8432 Middelkerke
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 5.
De heer Johnny Devey, schepen wonende Guido Gezellestraat 8 8431 Middelkerke wordt aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger 6.
Mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf, schepen wonende Henri Jasparlaan 50 te 8434 Middelkerke wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 7.
Artikel 9:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda van de bijzondere algemene
vergadering TMVR ISV van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:

1. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen van
toetredingen
2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités
3. Aanstelling bestuurders
4. Goedkeuring vergoedingen
Artikel 10:
De gemeenteraad beslist, verwijzend naar artikel 36 van de ontwerpstatuten TMVR ISV, op basis van
de daar vermelde en hiernavolgend hernomen criteria de vertegenwoordiger(s) in de algemene
vergadering van TMVR ISV aan te duiden en op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in artikel 9.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere deelnemer die tien of minder stemgerechtigde aandelen bezit, heeft minimaal recht op één
vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die meer dan tien stemgerechtigde aandelen bezit, heeft minimaal recht op twee
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
K
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen S-, S -, F1-, F2- en F3-aandelen.
Geen enkele deelnemer kan beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale
aantal statutair bepaalde stemmen.

Mevrouw Linda Feys-Peelman, raadslid wonende Lombardsijdelaan 57 te 8434 wordt aangeduid als
effectief vertegenwoordiger 1 om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen
van TMVR ISV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
Mevrouw Katrien Claeys-Goemaere, raadslid, wonende Fleriskotstraat, nr.100 te 8432 Middelkerke
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger 2 om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van TMVR ISV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te
nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
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De heer Mario Declerck, raadslid, wonende Parijsstraat 15 te 8430 Middelkerke wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger 1.
De heer Kristof Devos, raadslid, wonende Merdaenspolder 19 te 8434 Middelkerke wordt aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger 2.
Artikel 11:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda van de bijzondere algemene
vergadering TMVS ISV van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen van toetredingen
Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités
Aanstelling bestuurders
Goedkeuring vergoedingen
Artikel 12:
De gemeenteraad beslist, verwijzend naar artikel 37 van de ontwerpstatuten TMVS ISV, op basis van
de daar vermelde en hiernavolgend hernomen criteria de vertegenwoordiger(s) in de algemene
vergadering van TMVS ISV aan te duiden en op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in artikel 11.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere deelnemer die tien of minder stemgerechtigde aandelen bezit, heeft minimaal recht op één
vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die meer dan tien stemgerechtigde aandelen bezit, heeft minimaal recht op twee
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen A-, V-, F1-, F2- en F3 - aandelen.
Geen enkele deelnemer kan beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het
totale aantal statutair bepaalde stemmen.

De heer Kristof Devos, raadslid, wonende Merdaenspolder 19 te 8434 Middelkerke wordt aangeduid
als effectief vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen
van TMVS ISV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
Mevrouw Linda Feys-Peelman, raadslid wonende Lombardsijdelaan 57 te 8434 wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 13:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het intercommunaal voorstel inzake het
migratieplan vertegenwoordigers, dewelke als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel
van te blijven uitmaken.
Artikel 14:
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering
van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW,
Stropstraat 1, 9000 Gent.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

11. IMWV - algemene vergadering dd. 24/06/2015 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IMWV;
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Gezien de gemeente bij brief van 16/05/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van IMWV op 24/06/2015 om 11 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 10/06/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST:
Artikel 1 :
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de algemene vergadering van IMWV op 24/06/2015 om 11 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing aan IMWV en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

12. IVOO - gewone algemene vergadering dd. 23/06/2015 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IVOO;
Gezien de gemeente bij brief van 24/04/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van IVOO op 23/06/2015 om 18 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 10/06/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST:
Artikel 1 :
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de algemene vergadering van IVOO op 23/06/2015 om 18 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing aan IVOO en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

13. OVCO - algemene vergadering dd. 23/06/2015 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling
Raadslid J.M. Dedecker vraagt waarom er moet vergaderd worden want er is nog geen crematorium.
Raadslid F. Annys antwoordt dat dat er jaarlijks niet zo veel vergaderingen zijn (een 4 à 5 tal) en dat
nu zal worden bepaald hoe het eruit zal zien en wat het zal kosten.
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale OVCO;
Gezien de gemeente bij mail van 29/04/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van OVCO op 23/06/2015 om 18 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 10/06/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST:
Artikel 1 :
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de algemene vergadering van OVCO op 23/06/2015 om 18 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing aan en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

14. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering dd. 24/06/2015 bepalen mandaat vertegenwoordiger en standpuntbepaling
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Gemeentelijke Holding NV in vereffening;
Gezien de gemeente bij brief van 18/05/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van Gemeentelijke Holding NV in vereffening op 24/06/2015 om 14 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 10/06/2015 ;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Gezien het voorstel van commissielid J.M.-Dedecker, geformuleerd tijdens en gunstig geadviseerd
door de commissie algemeen beleid dd. 10/06/2015, om volgende vragen te stellen op de algemene
vergadering van Gemeentelijke Holding:
Wat is de kans dat er door de gemeente nog geld gerecupereerd wordt ingevolge de
kapitaalverhoging in 2009?
Wat is de stand van zaken in het strafonderzoek dat tegen de bestuurders is gericht (o.a. door enkele
Middelkerkenaars) met betrekking tot het dividend van 13% en de mogelijke speculatie met put &
callopties?
In de procedure waarbij o.a. de gemeente Schaarbeek zich burgerlijke partij heeft gesteld waarbij de
nietigheid wordt gevorderd van de kapitaalsverhoging van 2009 heeft de gemeentelijke Holding het
proces verloren. Wat is de afhandeling van deze rechtszaak?
Overwegende dat wordt voorgesteld over te gaan tot stemming van het agendapunt inclusief de
voorgestelde vraagstelling op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding;

Beslist:
Artikel 1:
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding NV in vereffening op 24/06/2015 om 14 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2:
De gemeenteraad keurt volgende vraagstelling goed op de algemene vergadering dd. 24/06/2015 van
Gemeentelijke Holding NV:
Wat is de kans dat er door de gemeente nog geld gerecupereerd wordt ingevolge de
kapitaalverhoging in 2009?
Wat is de stand van zaken in het strafonderzoek dat tegen de bestuurders is gericht (o.a. door enkele
Middelkerkenaars) met betrekking tot het dividend van 13% en de mogelijke speculatie met put &
callopties?
In de procedure waarbij o.a. de gemeente Schaarbeek zich burgerlijke partij heeft gesteld waarbij de
nietigheid wordt gevorderd van de kapitaalsverhoging van 2009 heeft de gemeentelijke Holding het
proces verloren. Wat is de afhandeling van deze rechtszaak?
Artikel 3:
Afschrift van deze beslissing aan Gemeentelijke Holding NV in vereffening en de gemeentelijke
vertegenwoordigers.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

15. AGB - aanstelling 1 lid in Raad van Bestuur ingevolge ontslag van Lieve Landuyt
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad 07/02/2013(11) houdende de aanduiding van
mevrouw Lieve Landuyt als lid van de raad van bestuur van het AGB Middelkerke;
Gezien het schrijven dd. 21/05/2015 van mevrouw Lieve Landuyt aan de voorzitter van de
gemeenteraad houdende haar ontslag als gemeenteraadslid en als lid van het AGB
Middelkerke ;
Gezien mevrouw Lieve Landuyt bijgevolg ook moet vervangen worden als lid van de raad
van bestuur van het AGB Middelkerke;
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Gezien een vervanger dient aangeduid te worden;
Gezien artikels 6, 7 en 8 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke
(AGB);
Gezien het raadslid dient verkozen te worden door de gemeenteraad na voordracht van de
politieke fractie LDD;
Gezien de ingediende kandidatuur;
De raad gaat bijgevolg over tot de geheime stemming over een lid ter vervanging van Lieve
Landuyt overeenkomstig artikel 35 §2 – 2° van het gemeentedecreet;
Gezien de uitslag van deze stemming luidt als volgt:
Naam en Voornaam

Ja

Neen

Dirk De Poortere

19

0

Er zijn 0 blanco stembiljetten. Er zijn 0 ongeldige stembiljetten.
Bijgevolg;

Beslist:
Artikel 1:
Dirk De Poortere, geboren op 08/02/1953 en wonende Hendrik Conscienceplein 8, 8431 Middelkerke
wordt verkozen verklaard als lid van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf
Middelkerke (fractie LDD) ter vervanging van Lieve Landuyt.
Artikel 2:

Afschrift van deze beslissing zal aan betrokkene en aan het AGB worden bezorgd.
16. Gemeentelijk basisonderwijs - vaststelling kalender klas- en vakantiedagen
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 17/04/1991 tot organisatie van het schooljaar in het
basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd,
erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en zoals later gewijzigd;
Gelet op het verslag van de schoolraden dd. 11/05/2015;
Gelet op het protocol inzake verlofregeling schooljaar 2015-2016 opgemaakt in het
onderhandelingscomité op 11/05/2015;

Beslist:
Artikel 1:
De kalender van de verlofdagen van de gemeentescholen 1 en 2 voor het schooljaar 2015-2016 wordt
als volgt vastgesteld :
Eerste trimester :
- van maandag 02 november 2015 tot en met 08 november 2015
- woensdag 11 november 2015
- kerstvakantie : van maandag 21 december 2015 tot en met 03 januari 2016
Tweede trimester :
- van maandag 08 februari 2016 tot en met 14 februari 2016
- paasvakantie : vanaf 28 maart 2016 tot en met 10 april 2016
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Derde trimester :
- van donderdag 05 mei 2016 tot en met 08 mei 2016
- maandag 16 mei 2016
Artikel 2:
De 4 halve facultatieve verlofdagen worden opgenomen op 04/05/2016 (halve dag), 17/05/2016 en
18/05/2016 (halve dag).
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

17. Gemeentelijk basisonderwijs - nascholingsbeleid gemeentescholen 1 en 2 goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het decreet basisonderwijs i.v.m. het nascholingsbeleid;
Gezien het nascholingsbeleid besproken werd in het schoolteam;
Gezien het overleg in de schoolraden dd. 11/05/2015;
Gelet op het overleg in het syndicaal overlegcomité dd. 11/05/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
Het nascholingsbeleid voor de gemeentescholen 1 en 2 wordt goedgekeurd en als bijlage bij dit
besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit over te maken aan de directies van beide gemeentescholen.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

18. Kredietverschuiving ICT - goedkeuring
Raadslid J.M. Dedecker neemt het woord en stelt niets van dit dossier te verstaan. Het raadslid maakt
gewag van toewijzing van de opdracht aan Infrax zonder opdrachten voor prijsofferte en van
verschillende offertes van Infrax op dezelfde datum opgemaakt met verschillende prijzen.
Secretaris P. Ryckewaert antwoordt dat de toewijzing van een werk aan een intercommunale niet
onderworpen is aan de overheidsopdrachtenregelgeving (in-house) en stelt dat de werkwijze van
Infrax inderdaad sukkelachtig is nu er in eerste instantie een verkeerde onderhoudskost is berekend
en in tweede instantie de offerte beperkt was tot het leggen van glasvezelkabel van deur tot deur.
De secretaris deelt mee dat in het verleden door de financieel beheerder reeds visum is verleend voor
de gunning van de opdrachten aan Infrax en dat het hier niet om een gunning gaat, maar om een
kredietverschuiving waarbij het krediet voorzien voor de glasvezelkabel Epernayplein wordt
verschoven. Dit agendapunt is geagendeerd op initiatief van de financieel beheerder en behoeft geen
visum, aldus de secretaris.
Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker waarom het tegoed van € 5.000 dat de gemeente heeft bij
Infrax niet wordt verrekend antwoordt de secretaris dat dit zal worden onderzocht.
Naar aanleiding van de herhaling van de vraag van het raadslid waarom er drie offertes zijn van zelfde
datum van Infrax met verschillende bedragen wordt voorgesteld het agendapunt te verdagen voor
nazicht.

Dit agendapunt wordt verdaagd.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

19. Samenwerkingsovereenkomst samenaankoop met intercommunale INFRAX goedkeuring
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het gemeentebestuur voor bepaalde opdrachten een beroep doet op
raamovereenkomsten (FARYS (TMVW), raamcontracten federale politie, raamcontract
Brugge voor ICT,…);
Overwegende dat het gemeentebestuur anderhalf jaar geleden voor gas en elektriciteit de
intercommunale Infrax aanduidde als opdrachtencentrale en dit om gunstiger voorwaarden te
bedingen door schaalvergroting;
Gezien de intercommunale Infrax het voorbije jaar (vooral op vraag van een aantal
Limburgse gemeentebesturen die vennoot zijn) ook voor andere dossiers (onkruidbestrijding,
maaltijdcheques,…) koos voor een samenaankoop;
Overwegende dat de intercommunale Infrax begin mei voor haar West-Vlaamse
gemeentebesturen-vennoten een infosessie hield om de werkwijze en de volledige
procedure toe te lichten;
Gezien de intercommunale nu aan alle gemeentebesturen-vennoten vraagt om een
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met de vraag om Infrax aan te duiden als
opdrachtencentrale;
Overwegende dat ook de OCMW besturen, de lokale politie en het AGB gebruik kunnen
maken van deze mogelijkheid (delegatie aan het gemeentebestuur om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens al deze besturen volstaat);
Gezien de besturen die aansluiten niet verplicht worden om na prijsvraag in te stappen als
de voorwaarden niet interessant genoeg zijn en dat er dus altijd eerst kan worden vergeleken
met de actuele voorwaarden;
Gelet op de Wet van 15/6/2006, art. 2 4° (opdrachtencentrale kan opdrachten voor werken,
leveringen of diensten gunnen voor andere aanbestedende overheden);
Gelet op de Wet van 15/06/2006, art. 15 (overheid die beroep doet op een
opdrachtencentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
organiseren);
Overwegende dat wordt voorgesteld dat het gemeentebestuur Middelkerke namens het
gemeentebestuur, het OCMW, het AGB, de lokale politie en eventuele andere lokale
besturen, deze samenwerkingsovereenkomst ondertekent;
Gezien het akkoord van elk afzonderlijk bestuur zal worden gevraagd;
Overwegende dat alle individuele gunningen afzonderlijk aan het bestuur zullen worden
voorgelegd en dat ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst alleen het volgende
impliceert :











Interessebepaling door Infrax bij de gemeentebesturen-vennoten
Opvragen en verwerken van informatie
Opvragen van mandaten voor publicatie
Opstellen van bestekken
Aanleveren van de documenten aan gemeenten
Opstellen en opvolgen raamcontracten
Berekenen waarde opdracht voor elke deelnemende gemeente
Berekenen eventuele besparing per gemeente
Evaluatie, tussenkomst bij aanslepende klachten
Toezicht op de voorziene timing
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Naleving wetgeving overheidsopdrachten
Voeren aanbestedingsproces en voorleggen voorstel tot gunning

Beslist:
Artikel 1:

Akkoord te gaan met het voorstel van de intercommunale Infrax, Koning Albert II-laan 37 te
1030 Brussel om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen zodat zij desgevallend
kunnen overgaan tot samenaankoop van een niet-limitatieve lijst van werken, leveringen en
diensten waarbij de intercommunale Infrax optreedt als opdrachtencentrale namens het
gemeentebestuur, het OCMW, het AGB, de lokale politie en alle andere lokale overheden die
gefinancierd worden door het gemeentebestuur en die wensen deel te nemen.
Artikel 2:

De samenwerkingsovereenkomst wordt toegevoegd aan onderhavige beslissing om er
integraal deel van uit te blijven maken.
Artikel 3:

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de betrokken diensten, besturen en de
intercommunale INFRAX.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

20. Overeenkomst m.b.t. gebruik terreinen Lacodam door Westende Pétanque Club
vzw - actualisatie - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de paraaf van het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens takenpakket
voorliggend agendapunt in eerste instantie behoort;
Gezien het besluit dd. 20/11/2007(727) van het college van burgemeester en schepenen tot
principiële goedkeuring van het gebruik van de terreinen Lacodam door Westende Pétanque Club
vzw;
Gezien het besluit dd. 13/02/2008(19) van de gemeenteraad tot goedkeuring van de overeenkomst
m.b.t. het gebruik van de terreinen Lacodam door Westende Pétanque Club vzw;
Gelet op het besluit dd. 23/09/2008(8) tot aflevering van een stedenbouwkundige vergunning aan
Westend Petanqueclub vzw tot het bouwen van een chalet op de recreatiezone Lacodam;

Gelet op de stedenbouwkundige aanvraag ingediend dd. 16/01/2015 door Westend
Petanqueclub VZW tot het plaatsen van een afdak boven 2 bestaande pétanqueterreinen in
de recreatiezone Lacodam;
Gezien het besluit dd. 31/03/2015 tot afgifte van de stedenbouwkundige vergunning aan
Westende Pétanque Club vzw tot het plaatsen van een afdak boven 2 bestaande
pétanqueterreinen in de recreatiezone Lacodam;
Overwegende dat deze vergunning de aanvrager niet vrijstelt van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn;
Overwegende dat de overeenkomst dd. 13/02/2008 dient geactualiseerd te worden ingevolge
voormelde stedenbouwkundige vergunning, waarbij de gemeente afstand doet van haar recht van
natrekking op de op te richten constructies, dit voor de ganse duur van de overeenkomst;
Overwegende dat wordt voorgesteld in artikel 3 van de overeenkomst tussen het derde en vierde lid
een nieuw lid in te voegen:
“ De gebruiknemer mag op eigen kosten boven 2 bestaande pétanqueterreinen in de
recreatiezone Lacodam een afdak plaatsen. De gebruiknemer dient zich hierbij te gedragen
naar de voorwaarden en bepalingen zoals omschreven in de stedenbouwkundige vergunning
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dd. 31/03/2015. De gebruikgever verklaart voor de ganse duur van de overeenkomst afstand
te doen van haar recht van natrekking op de voormelde constructies.”;
Gelet op het schriftelijk akkoord van Westende Pétanque Club vzw met voormelde aanpassing aan de
gebruiksovereenkomst;
Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad;

Beslist:
Artikel 1:
In artikel 3 van de overeenkomst m.b.t. het gebruik van de terreinen Lacodam door Westende
Pétanque Club vzw, zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting dd. 13/02/2008(19), wordt in artikel 3
tussen het derde en het vierde lid een nieuw lid ingevoegd:
“ De gebruiknemer mag op eigen kosten boven 2 bestaande pétanqueterreinen in de
recreatiezone Lacodam een afdak plaatsen. De gebruiknemer dient zich hierbij te gedragen
naar de voorwaarden en bepalingen zoals omschreven in de stedenbouwkundige vergunning
dd. 31/03/2015. De gebruikgever verklaart voor de ganse duur van de overeenkomst afstand
te doen van haar recht van natrekking op de voormelde constructies.”
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Westende Pétanque Club vzw.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

21. Gebruiksovereenkomst voetbalveld Westende met Davo Westende vzw actualisatie - goedkeuring
Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat de termijn van de gebruiksovereenkomst met DAVO Westende
niet gelijk loopt met de duur van het erfpachtrecht van de gemeente.
De gemeentesecretaris P. Ryckewaert antwoordt dat het twee onderscheiden overeenkomsten zijn
met verschillende partijen die niet noodzakelijk gelijklopend dienen te zijn. De bepaling rond de duur in
de gebruiksovereenkomst met Davo Westende laat toe kort op de bal te spelen bij wijzigingen in het
voetballandschap.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de paraaf van het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens takenpakket
voorliggend agendapunt in eerste instantie behoort;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 17/12/2003 tot goedkeuring van de
gebruiksovereenkomst voor het voetbalterrein te Westende tussen de gemeente Middelkerke
(gebruikgever) en de vzw DAVO Westende (gebruiknemer);
Overwegende dat DAVO Westende in 2014 nieuwe infrastructuur heeft opgericht op het voetbalterrein
nl. lokalen bevattende kleedkamers, douchen en toiletten;
Overwegende dat ingevolge het recht van natrekking de VZW Parochiale werken als grondeigenaar
ook eigenaar is van de constructies opgericht op haar grond;
Gezien hiertoe de erfpachtovereenkomst tussen de vzw Parochiale Werken Westende en de
gemeente Middelkerke voor het voetbalterrein te Westende, zoals verleden voor notaris Verhaeghe
Isabelle dd. 14/11/2014;
Overwegende dat de gebruiksovereenkomst dd. 17/12/2003 dient geactualiseerd te worden ingevolge
de voormelde erfpacht;
Gelet op het akkoord van Davo Westende VZW met de voorliggende tekst van gebruiksovereenkomst;

Beslist:
Artikel 1:
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De gebruiksovereenkomst tussen DAVO Westende vzw en de gemeente Middelkerke voor het
voetbalterrein te Westende, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal
deel van te blijven uitmaken, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan DAVO Westende vzw.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

22. Rekening 2014 - kerkfabrieken Middelkerke - advies
Raadslid J.M. Dedecker vraagt m.b.t. de rekening van de Willibrorduskerk welke kosten worden
bedoeld met sociale lasten, nu de dienaar van de eredienst rechtstreeks wordt betaald door het
ministerie van justitie.
Burgemeester J. Rommel-Opstaele antwoordt dat het hier mogelijks om lasten kan gaan verbonden
aan de functie van koster of om geld dat de staat nog niet heeft gestort.

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien artikel 54 en volgende van het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gezien de via het Centraal Kerkbestuur ingediende rekeningen van de rooms-katholieke
kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente Middelkerke;
Gezien deze rekeningen nagezien werden door het Centraal Kerkbestuur;
Gezien de rekeningen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad en aan de
goedkeuring van de provinciegouverneur;
Gezien de rekeningen gunstig geadviseerd mogen worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van N; Lejaeghere, J.M. Dedecker, B. Ryckewaert en D. Van Den Broucke die tegen
stemmen en D. Demarcke, D. De Poortere en S. Van den Bossche die zich onthouden.

Beslist:
Artikel 1:
De rekeningen 2014 van de kerkfabrieken op het grondgebied Middelkerke worden gunstig
geadviseerd, met een saldo volgens de gegevens opgenomen in onderstaande tabel:
Kerkfabriek

Batig saldo
exploitatie

OLV Bezoeking Lombardsijde

Batig saldo
Investeringen

130.947,31

-

Sint-Niklaas Slijpe

11.887,96

-

Sint-Petrus Sint-Pieters-Kapelle

36.382,00

16.330,52

108.986,42

-25.952,88

OLV Mannekensvere

33.884,17

29.667,54

St.Laurentius Westende

75.191,11

68.917,00

Willibrordus Middelkerke
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H.Willem Wilskerke

31.255,03

-9.898,40

OLV Leffinge

25.525,29

-

OLV Schore

15.314,15

Artikel 2:
Afschrift van dit besluit aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000
Brugge.
Stemming: 12 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 3 onthoudingen

23. Huisvesting - afsluiten van een afsprakennota met RSVK Westkust enerzijds en
Vlaamse overheid anderzijds inzake het verstrekken van conformiteitsattesten voor
woningen RSVK - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat de Vlaamse Wooncode, in artikel 28, het gemeentebestuur naar voor schuift als
regisseur van het lokale woonbeleid, waarbij onder andere aandacht dient uit te gaan naar het
ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, het stimuleren van sociale
woonprojecten en het bewaken van de kwaliteit van het patrimonium en de woonomgeving;
Overwegende dat sociale verhuurkantoren ontstaan zijn uit de bekommernis om kwetsbare bewoners
te steunen, zodat ook zij gebruik kunnen maken van het grondwettelijk gewaarborgd recht op wonen.
Een sociaal verhuurkantoor is een vzw die private woningen en appartementen inhuurt om ze daarna
te verhuren aan kandidaat-sociale huurders, die verder door hen begeleid worden;
Overwegende het lidmaatschap van gemeentebestuur en OCMW Middelkerke in Regionaal Sociaal
Verhuurkantoor Westkust (RSVK Westkust) sinds 2007;
Overwegende dat het werkingsgebied van RSVK Westkust bestaat uit De Panne, Koksijde,
Nieuwpoort en Middelkerke;

Overwegende dat een sociaal verhuurkantoor een aantal verschillen vertoont met traditionele
sociale woonactoren (voor Middelkerke zijn dit OCMW Middelkerke, sociale
huisvestingsmaatschappij IJzer & Zee en sociale huisvestingsmaatschappij Woonwel):
Bouwt men zelf sociale
woningen?

RSVK
Neen, men huurt private
woningen in om ze daarna
sociaal te verhuren

Traditionele sociale woonactor
Ja

Wie is de eigenaar van de
sociale huurwoning?

De private verhuurder blijft
eigenaar van het pand

De woonactor

Huurprijs?

De huurprijs is vast en wordt
afgesproken tussen RSVK en
de private verhuurder. De
huurprijs die men aan de
sociale huurder vraagt, is
dezelfde als de huurprijs die
men aan de private verhuurder
betaalt. Op dit mechanisme
bestaan er 2 correcties:

De huurprijs is variabel en wordt
bepaald door een aantal factoren
zoals inkomen huurder, ouderdom
woning, energiezuinigheid woning,
…..




Vlaamse huursubsidie;
Gemeentelijke subsidie

Verslag zitting gemeenteraad op 11/06/2015 - p. 27/54





sector secretariaat

gemeenteraad - verslag
RSVK grote panden
Woonzekerheid?

De sociale huurder krijgt een
huurcontract van gewone duur
(= 9 jaar)

Na het doorlopen van een
proefperiode, blijft men huurder, tenzij
men zelf vertrekt of een slechte
huurder is.
De beleidsnota van Vlaams minister
van Wonen maakt gewag van
mogelijke wijzigingen hierin (bv niet
langer kunnen huren als inkomen
maxima overtreft). Dit is momenteel
nog in onderzoek

Toewijzing?

Het toewijzingsmechanisme is
decretaal vastgelegd. De
toewijzing gebeurt aan de hand
van een wachtlijst. Deze wordt
vastgesteld aan de hand van
diverse factoren, waarbij vooral
determinerend zijn:



Het toegekende aantal
punten
Rationele bezetting

Het toewijzingsmechanisme is
decretaal vastgelegd. De toewijzing
gebeurt aan de hand van een
wachtlijst. Deze wordt vastgesteld
aan de hand van diverse factoren,
waarbij vooral determinerend zijn:



Plaats op de wachtlijst
Rationele bezetting

Kan de sociale huurder de
woning kopen?

Neen

Ja, indien een aantal voorwaarden
voldaan zijn (onder andere ouderdom
van de woning en het aantal jaren dat
men er al in woont)

Wat als de woning dient
gerenoveerd te worden?

De private verhuurder dient in
te staan voor de
renovatiewerken. Hij kan
hiervoor beroep doen op
diverse premies

De woonactor moet instaan voor de
renovatiewerken. Hij kan hiervoor
subsidies aanvragen

Wordt de sociale huurder
begeleid?

Ja, door eigen dienst RSVK

Ja, sinds 2013 zijn er speciale
projectsubsidies voorzien, waardoor
men op een externe dienst beroep
kan doen voor begeleiding

Kwaliteitsnormen?

Het pand dient te voldoen aan
de minimale normen van de
Vlaamse Wooncode

De Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen gaat interne
kwaliteitseisen opleggen, die strenger
zijn dan de Vlaamse Wooncode

Overwegende dat op 01/01/2013 een nieuw subsidiebesluit in werking is getreden ten
aanzien van sociale verhuurkantoren. Het subsidiebesluit stelt dat sociale verhuurkantoren
enkel woningen mogen verhuren die voldoen aan de minimale kwaliteitseisen;
Overwegende dat een conformiteitsattest verstrekt wordt door de burgemeester of door de
Vlaamse overheid. Een conformiteitsattest kan enkel toegekend worden indien de woning
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minder dan 15 strafpunten scoort (= voldoet aan de minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse
Wooncode), niet onbewoonbaar is en aan de rookmeldersverplichtingen voldoet;
Overwegende dat het verzoek tot ontvoogding op het vlak van kwaliteitsbewaking, door de
gemeenteraad goedgekeurd in zitting van oktober 2014, door Vlaams minister van Wonen
Homans goedgekeurd werd. Middelkerke is ontvoogd op het vlak van kwaliteitsbewaking
vanaf 01/03/2015;
Overwegende dat ontvoogding inhoudt dat de burgemeester zelfstandig, zonder hiertoe
advies te hebben verkregen van de Vlaamse overheid, kan beslissen over te gaan tot het
ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van een pand op basis van de Vlaamse
Wooncode, na het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek. In de praktijk houdt
ontvoogding in dat kwaliteitsbewaking een volledig gemeentelijke bevoegdheid wordt;
Overwegende dat, om ontvoogd te blijven, diverse voorwaarden dienen vervuld te worden of
vervuld te blijven:
 Pro-actief beleid voeren: voorwaarde voldaan door:
o Uitvoeren van conformiteitsonderzoeken op verzoek van politie en OCMW;
o Uitvoeren van ambtshalve onderzoeken (bv volledig gebouw na minstens 15
strafpunten in gemene delen);
o Informeren van huurder en verhuurder inzake kwaliteitsbewaking;
o Waarschuwingsbrieven leegstand, verwaarlozing en bedrijfsruimten;
 Vlaamse Wooncode blijvend toepassen: deze voorwaarde is voldaan. De aanvraag
tot ontvoogding kadert binnen de wens van het gemeentebestuur om slechte
woningkwaliteit streng aan te pakken;
 Afspraak maken met Wonen West-Vlaanderen over taakverdeling inzake
kwaliteitsbewaking: deze taakverdeling zit reeds in de aanvraag ontvoogding vervat,
namelijk een ontvoogding van 80 à 90%. 10 à 20% van de dossiers zal nog via
Vlaamse overheid verlopen, namelijk bij afwezigheid van de gemeentelijke
woningcontroleur of wanneer het een probleemdossier betreft;
 Afspraak maken met Wonen West-Vlaanderen over verwaarlozing: het
gemeentebestuur beschikt over een gemeentelijke heffing inzake verwaarlozing en
spoort verwaarlozing actief op. Hierbij is het gemeentebestuur strenger dan de
Vlaamse overheid (vlugger sprake van verwaarlozing op basis van het gemeentelijk
reglement dan op basis van de Vlaamse reglementering). Daar er reeds actieve
opsporing is, gaat Wonen West-Vlaanderen akkoord met extractie gemeentelijke
inventaris;
 Verplichtingen inzake BSO en leegstandsregister nakomen: Middelkerke zit op
schema wat BSO betreft en bij iedere inventarisatieronde worden datamanager
(verplicht bij te houden tool Vlaamse overheid inzake leegstand) en AGIV (tool inzake
voorkooprechten) nauwkeurig bijgehouden;
 Binnen 8 dagen dossier beschikbaar stellen bij beroep: door digitalisering en eigen
databank, kan een PDF van de diverse onderdelen van het dossier onmiddellijk
verstuurd worden naar Vlaamse overheid;
 Afspraak maken met Wonen West-Vlaanderen over onderzoeken RSVK-woningen.
Deze voorwaarde is nog niet voldaan.
Overwegende de ontwerp-afsprakennota tussen gemeentebestuur Middelkerke, RSVK
Westkust en Vlaamse overheid;
Overwegende dat de afsprakennota betrekking heeft op het uitvoeren van
conformiteitsonderzoeken door het gemeentebestuur in woningen die te huur worden
aangeboden aan RSVK Westkust;
Overwegende dat het uitvoeren van onderzoeken van panden, aangeboden aan RSVK
Westkust, aldus onderdeel zou uitmaken van het pro-actief kwaliteitsbeleid van het
gemeentebestuur;
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Overwegende dat navraag bij RSVK Westkust uitwijst dat dit in de praktijk neerkomt op een
10-tal conformiteitsonderzoeken per jaar (ter vergelijking: in 2014 had het gemeentebestuur
204 kwaliteitsdossiers);
Overwegende dat de afsprakennota op volgende principes steunt:
 RSVK Westkust voert eerst een eigen onderzoek in het appartement of de woning uit
om interesse in een eventuele inhuring na te gaan. Wanneer uit het onderzoek van
RSVK Westkust blijkt dat:
o RSVK Westkust niet geïnteresseerd is in het pand, maar het pand ernstige
kwaliteitsgebreken vertoont, dan wordt het pand aan de dienst huisvesting en
wonen gesignaleerd. Bij (private) verhuring van het pand, kunnen hierdoor
door het gemeentebestuur de nodige stappen ondernomen worden met
betrekking tot de gebrekkige kwaliteit;
o RSVK Westkust geïnteresseerd is in het inhuren van het pand, dan wordt de
dienst huisvesting en wonen gecontacteerd;
 Er wordt door de dienst huisvesting en wonen op korte termijn een
conformiteitsonderzoek uitgevoerd in het pand:
o Indien uit het conformiteitsonderzoek blijkt dat alle voorwaarden vervuld zijn,
wordt ambtshalve een conformiteitsattest verstrekt voor het pand;
o Indien uit het conformiteitsonderzoek blijkt dat het pand niet voldoet aan de
minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode, worden zowel RSVK
Westkust als de eigenaar op korte termijn op de hoogte gebracht van de
vastgestelde gebreken enerzijds en de beste manier om deze aan te pakken
anderzijds. RSVK Westkust bespreekt hierna de renovatie van het pand met
de eigenaar. Van zodra de nodige herstellingen werden uitgevoerd, wordt een
hercontrole aangevraagd bij het gemeentebestuur;
 Indien na het uitvoeren van het gemeentelijk conformiteitsonderzoek blijkt dat de
eigenaar het pand toch niet wenst te verhuren aan RSVK Westkust, wordt het
gemeentebestuur hiervan op de hoogte gebracht. De procedure kwaliteitsbewaking
wordt in dat geval opgestart;
Overwegende dat er door de burgemeester reeds conformiteitsattesten voor RSVK-panden
uitgereikt werden, namelijk de panden die genieten van de gemeentelijke subsidie. Om te
kunnen genieten van de gemeentelijke subsidie grote woningen/appartementen, dient het
pand over een conformiteitsattest te beschikken enerzijds en (positieve) keuringsattesten
van de elektrische installatie en gas/mazoutinstallatie anderzijds;
Overwegende het positieve advies van de administratie inzake de afsprakennota:
 Door de ontvoogding van Middelkerke op het vlak van kwaliteitsbewaking, is
kwaliteitsbewaking een volledig gemeentelijke bevoegdheid geworden. Door de
eerste inhuurnames te laten uitvoeren door de Vlaamse overheid, is er opnieuw een
opsplitsing van de bevoegdheid, wat zorgt voor onduidelijkheid en verwarring in
hoofde van de burger (Vlaamse overheid voert onderzoek uit, maar gemeentebestuur
is ‘vervolgende’ partij wanneer een procedure kwaliteitsbewaking wordt opgestart);
 Het aantal bijkomende kwaliteitsdossiers op basis van de afsprakennota is laag in
vergelijking met het hoge aantal kwaliteitsdossiers dat reeds behandeld wordt;
 Woningen/appartementen die manifest slechte woningkwaliteit vertonen, worden
gemeld aan het gemeentebestuur (bv bij eerste plaatsbezoek door RSVK Westkust),
waardoor de nodige stappen kunnen ondernomen worden wanneer deze panden
opnieuw te huur worden aangeboden;

Beslist:
Artikel 1:
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De gemeenteraad heeft goedkeuring aan de afsprakennota tussen de gemeente Middelkerke,
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust (RSVK) en de Vlaamse minister, bevoegd voor Wonen,
over het onderzoeken van woningen die te huur aangeboden worden aan RSVK Westkust. De
afsprakennota wordt bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken.
Artikel 2:
Het afsprakenkader treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de ondertekening door
de bevoegde minister.
Artikel 3:
De gemeentelijke dienst huisvesting en wonen staat in voor de verdere afwerking van het dossier,
namelijk de ondertekening van het afsprakenkader door zowel RSVK Westkust als door de Vlaamse
overheid.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

24. Toerisme Middelkerke vzw - algemene vergadering - dd. 25/06/2015 - bepalen
mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger en standpuntbepaling - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Raadslid J.M.-Dedecker wijst op de formulering van het besluit nl. het geven van een mandaat aan de
gemeentelijk vertegenwoordiger met het oog op goedkeuring van de agendapunten. Het raadslid stelt
dat een ja-stem een impliciete goedkeuring inhoudt van de agendapunten op de Algemene
Vergadering. Het raadslid wil de ruimte laten voor het politieke debat op de algemene vergadering
omtrent de agendapunten;
Gelet op het feit dat de gemeente Middelkerke lid is van de Algemene Vergadering van de vzw
‘Toerisme Middelkerke’ (categorie A);
Gezien het besluit dd. 13/04/2015 van de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw tot
bepalen van de datum en de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering van de vereniging;
Gezien het besluit dd. 11/05/2015 van de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw tot
wijziging van de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering van de vereniging;
Overwegende dat de Algemene Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw plaatsvindt op
25/06/2015;
Gezien de agenda van voornoemde Algemene Vergadering:
 Verslag algemene vergadering – zitting 30 maart 2015 – goedkeuring
 Systeem van interne controle – goedkeuring
 Aanstelling secretaris en waarnemend secretaris - goedkeuring
 Ontheving sectorfunctionaris toerisme als secretaris - goedkeuring
 budget 2016 voor de voorjaarsevenementen – goedkeuring
 Jaarverslag en financieel verslag 2014 - goedkeuring
 Jaarrekening 2014 - goedkeuring
 Budgetwijziging 2015 - goedkeuring
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 16/06/2014 (8) tot aanduiding van de schepen met de
functie toerisme als gemeentelijk vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering (categorie A);
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Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 16/06/2014 (9) tot aanduiding van C. De Jonghe,
raadslid, als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
(categorie A);
Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad ter zake;
Gelet op het gunstig advies dd. 10/06/2015 van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van J.M. Dedecker, D. De Poortere, D. Demarcke en B. Ryckewaert, S. Van den
Bossche en L. Maesen die tegen stemmen
Beslist:
Artikel 1:
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de Algemene Vergadering van de vzw ‘Toerisme Middelkerke’ op 25 juni 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: 13 stemmen voor, 6 stemmen tegen

25. Samenwerkingsovereenkomst Dierenasiel Ganzeweide vzw - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 28/02/2002 (punt 28) betreffende de
goedkeuring van het Provinciaal opvangplan rondzwervende dieren – contract met
Dierenasiel Ganzeweide ;
Gezien de overeenkomst met Dierenasiel Ganzeweide vzw werd ondertekend op
11/03/2002;
Gezien binnen dit contract de opvang van rondzwervende, verloren of achtergelaten huisdieren valt,
en dit een wettelijk verplichting van de gemeente is;
Overwegende dat zwerfkatten niet binnen het contract vallen;
Gezien de gemeente voor de zwerfkattenproblematiek een eigen zwerfkattenbeleid heeft;

Overwegende de vraag van Dierenasiel Ganzeweide vzw om de jaarlijkse werkingssubsidie
aan te passen van € 0,25/inwoner naar € 0,30 /inwoner om de continuïteit van de opvang
voor dieren te blijven garanderen. Dit komt neer op een verhoging van 1027 euro:
Nu:

0,25 x 19177 = € 4794,25

Toekomst:

0,30 x 19177 = € 5821,45

Gezien er sedert 2002 nooit een aanpassing is geweest van dit subsidiebedrag en de
gezondheidsindex intussen gestegen is (van € 0,25 in 2002 naar € 0,31 in december 2012)
en dit bedrag (samen met de toelages van de andere gemeenten) de loonkost van de
dierenverzorgers nog niet dekt;
Gezien in 2013 11 honden en 25 katten werden opgevangen voor 404 dagen (binnen contract). De
kosten voor het verblijf zouden anders reeds meer dan 3300 euro bedragen voor 2013 (excl. nog
kosten voor registratie, euthanasie, vaccinatie, … );

periode

Honden dagen

Verslag zitting gemeenteraad op 11/06/2015 - p. 32/54

Katten dagen verblijf





sector secretariaat

gemeenteraad - verslag
verblijf
1/01/2013 tot 31/3/2013
01/04/2013 tot 30/6/2013
1/07/2013 tot 30/09/2013
1/10/2013 tot 31/12/2013
Totaal

4
6
1

56
117
2

11

175

2
4
9
10
25

25
72
122
10
229

Gezien alle andere gemeenten/steden (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem, Lo,
Diksmuide en Houthulst) hun bijdrage al verhoogd en het contract aangepast hebben.

Gezien de kosten voor de ophaling van een huisdier indien de eigenaar niet kan gevonden
worden buiten het contract vallen en als volgt worden aangerekend:
Vervoerkosten: forfait per opgenomen dier
-

Vervoer op basis van planning
(binnen de 24 u

-

Vervoer buiten planning (asap)

€
23,25

- Weekdagen tussen 08.00u en
18.00u (dag)

46,55

- Weekdagen tussen 18.00u en
08.00u (nacht)

58,25

- Zon- en feestdagen tussen 08.00u
en 18.00u (dag)

69,75

- Nacht voor OF na zon- en
feestdagen

104,75

Overwegende dat in 2014 474,75 euro en in 2013 963 euro werd betaald voor het vervoer van honden
en katten waarbij de eigenaar niet werd teruggevonden. Dit werd reeds aan bovenstaande tarieven
aangerekend.

Overwegende dat de werkingstoelage en de verplaatsingskosten jaarlijks zouden aangepast
worden aan de gezondheidsindex, overeenkomstig volgende formule:
bedrag x nieuwe index ;
basisindex
Gezien daarom een nieuwe samenwerkingsovereenkomst door Dierenasiel Ganzeweide vzw werd
opgemaakt en Middelkerke deze nog dient te ondertekenen;

Gezien voldoende budget werd voorzien in het budget 2015 onder budgetnummer
03900/6150006;
Gelet op de vraag van Dierenasiel Ganzeweide om de oude participatie ten bedrage van €
3445,27 in Dieren Onder Dak als investeringssubsidie over te dragen naar Dierenasiel
Ganzeweide en dit slechts een administratieve formaliteit is waar geen extra kosten mee
gemoeid zijn;
Gelet op het visum van de financieel beheerder met referte:2015/37

Beslist:
Artikel 1:
Akkoord te gaan om de werkingssubsidie aan vzw Dierenasiel Ganzeweide te verhogen tot
€ 0,30/inwoner en dit bedrag jaarlijks te voorzien in het budget.
Artikel 2:
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De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Dierenasiel Ganzeweide vzw goed te keuren. De
overeenkomst wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd om er integraal deel van uit te maken.
Artikel 3:
De oorspronkelijke participatie in Dieren Onder Dak ten bedrage van € 3445,27 wordt overgedragen
naar Dierenasiel Ganzeweide vzw.
Artikel 4:
De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2015 vastgelegd worden als
volgt:
Beleidsitem / AR

03900/6150006

Actie / overig beleid

Overig beleid (OB)

Beschikbaar krediet

€ 8116,30

Bedrag van de uitgave (incl. BTW)

€ 5821,45 (0,30/inwoner x 19177)

Naam en adres van de begunstigde

Dierenasiel Ganzeweide vzw, Iepersesteenweg 143 te
8630 Veurne………………………..

BTW-nr

BE 0418 532 432 …………………...

Bankrekeningnummer

BE 30 7995 1582 7511

Artikel 5:
Afschrift van de beslissing te bezorgen aan Dierenasiel Ganzeweide vzw en de financiële dienst.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

26. BPA nr. 21 “Leffinge Centrum-West” – gedeeltelijke in herzieningstelling goedkeuring
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;
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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 kosten voor de opmaak van een nieuw ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan nr. 21/C “Leffinge Centrum-West ter”, die kunnen geraamd worden op €
15.972;
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;

Beslist:
Artikel 1:

Akkoord te gaan met de gedeeltelijke in herzieningstelling van het bijzonder plan van aanleg
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.
Artikel 2:

In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het college van
burgemeester en schepenen gemachtigd de herzieningsprocedure verder te zetten.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

27. BPA nr. 2 “Zeedijk” – gedeeltelijke in herzieningstelling – goedkeuring
BPA nr. 5 “Kerkstraat” – gedeeltelijke in herzieningstelling – goedkeuring
Raadslid L. Maesen zegt dat de fractie in het verleden heeft tussengekomen in de raad waarbij de
fractie heeft verwezen naar de banden met de bouwpromotoren en merkt op dat dit nu zwart op wit in
de notule staat. Bijkomend vraagt het raadslid wat het onderzoek was waarnaar in de notule is
verwezen.
Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat nergens in de notule het woord ‘bouwpromotor’ wordt
gebruikt. De schepen antwoordt dat als de bebouwing van een gebouw beperkt wordt tot 2
verdiepingen dit tot gevolg heeft dat oude gebouwen blijven staan. De schepen noemt het dan ook
een opportuniteit om mee te nemen in de herziening van het BPA. De schepen verwijst naar het
poorteffect van de Mouchottestraat en de duidelijke keuze in 2013 om het plein en omliggende
straten op te waarderen.
Raadslid D. De Poortere vraagt of dit positieve effect is meegenomen in de gemeentelijke
mobiliteitsplannen.
Schepen L. Pylyser-Dewulf zegt dat het hier één van de toegangswegen van Middelkerke betreft en
dat in het mobiliteitsplan is opgenomen dat er mag gerenoveerd worden.
Raadslid J.M. Dedecker zegt zich te onthouden nu ze niet weten voor wat er gestemd wordt. Het
ontwerpplan is klaarblijkelijk klaar, maar zit niet in het dossier, aldus het raadslid. Raadslid L. Maesen
vraagt om een visie voor te leggen aan de raad.
Schepen L. Pylyser-Dewulf stelt dat de wetgeving een duidelijk stappenplan vooropstelt en dat de
eerste stap de in herzieningstelling is en pas daarna het voorontwerp dat wordt opgemaakt door de
ontwerper. De schepen antwoordt dat het voorontwerp nog dient te worden besproken in het
schepencollege.

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
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Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 25/04/2000 waarbij het bijzonder plan van aanleg nr. 5
“Kerkstraat” werd goedgekeurd;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 23/11/2005 waarbij het bijzonder plan van aanleg nr. 2
“Zeedijk” werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 22/08/2013 waarbij het bijzonder plan van
aanleg nr. 2 “Zeedijk” gedeeltelijk in herziening werd gesteld met het oog op het vastleggen
van nieuwe stedenbouwkundige voorschriften voor het Kdt. R. Mouchotteplein en de
omliggende bebouwing gelet op de poortfunctie die het plein en de omliggende bebouwing
vervult voor wie via de Koninklijke Baan Middelkerke binnenkomt;
Overwegende dat uit nader onderzoek is gebleken dat ook de bebouwing langsheen de C.
De Grootelaan gelegen tussen de Kerkstraat en de Gierigaard en gelegen tussen de Kdt R.
Mouchottestraat en de P. De Smet De Naeyerstraat toe is aan een grondige renovatie;
Overwegende dat een grondige renovatie van de gebouwen langsheen de C. De Grootelaan
gelegen tussen de Kerkstraat en de Gierigaard en gelegen tussen de Kdt R. Mouchottestraat
en de P. De Smet De Naeyerstraat zowel de beleving van de omgeving als de woonkwaliteit
van de betreffende gebouwen gevoelig kan verbeteren;
Overwegende dat uit navraag blijkt dat het met de huidige bebouwingsmogelijkheden niet
rendabel is de gebouwen aan een grondige renovatie te onderwerpen;
Overwegende dat de bebouwing langsheen de C. De Grootelaan gelegen tussen de
Kerkstraat en de Gierigaard en gelegen tussen de Kdt R. Mouchottestraat en de P. De Smet
De Naeyerstraat net als het Kdt. R. Mouchotteplein en de omliggende bebouwing deel
uitmaakt van dezelfde poortfunctie voor wie via de Koninklijke Baan Middelkerke
binnenkomt;
Overwegende dat de C. De Grootelaan gelegen tussen de Kerkstraat en de Gierigaard en
gelegen tussen de Kdt R. Mouchottestraat en de P. De Smet De Naeyerstraat deel uit maakt
van de toeristische zone en dat een opwaardering van de gebouwen bijdraagt tot de
toeristische uitstraling van de gemeente Middelkerke;
Overwegende dat de herziening van het bijzonder plan van aanleg nr. 5 “Kerkstraat” voor
wat betreft de C. De Grootelaan gelegen tussen de Kerkstraat en de Gierigaard en de
herziening van het bijzonder plan van aanleg nr. 2 “Zeedijk” voor wat betreft de C. De
Grootelaan gelegen tussen de Kdt R. Mouchottestraat en de P. De Smet De Naeyerstraat
kunnen opgenomen worden in de opdracht tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan nr.
2ter “Zeedijk – Mouchotteplein” overwegende dat de plangebieden 1 ruimtelijk geheel
vormen;
Gelet op de kosten voor de uitbreiding van de opdracht tot opmaak van een nieuw ontwerp
van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 2ter “Zeedijk - Mouchotteplein”, die kunnen
geraamd worden op € 6.098,40 incl. btw;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 07/04/2015 om
ingevolge bovenvermelde redenen het BPA nr. 2 “Zeedijk” en het BPA nr. 5 “Kerkstraat”
gedeeltelijk in herziening te stellen;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van L. Maesen die tegen stemt en J.M. Dedecker, D. De Poortere, D. Demarcke, B.
Ryckewaert en S. Van den Bossche die zich onthouden.
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Beslist:
Artikel 1:

Akkoord te gaan met de gedeeltelijke in herzieningstelling van het bijzonder plan van aanleg
nr. 5 “Kerkstraat” voor wat betreft de C. De Grootelaan gelegen tussen de Kerkstraat en de
Gierigaard.
Artikel 2:

Akkoord te gaan met de gedeeltelijke in herzieningstelling van het bijzonder plan van aanleg
nr. 2 “Zeedijk” voor wat betreft de C. De Grootelaan gelegen tussen de Kdt R.
Mouchottestraat en de P. De Smet De Naeyerstraat.
Artikel 3:

In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het college van
burgemeester en schepenen gemachtigd de herzieningsprocedure verder te zetten.
Stemming: 13 stemmen voor, 1 stem tegen, 5 onthoudingen

28. RUP nr. 5bis “Kerkstraat – Populierenlaan” – 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 25/04/2000 waarbij het bijzonder plan van aanleg nr. 5
“Kerkstraat” werd goedgekeurd;
Gelet op de geplande verhuis van het gemeentelijk zwembad naar het sportpark De
Krokodiel;
Overwegende dat als gevolg van de verhuis van het gemeentelijk zwembad naar het
sportpark De Krokodiel de huidige locatie beschikbaar zal zijn voor een inbreidingsproject in
het centrum van Middelkerke conform de bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan;
Overwegende dat een dergelijk project zal bijdragen tot de ruimtelijke kwaliteit en de
uitstraling van het marktplein en de bijhorende omgeving;
Overwegende dat de huidige locatie van het gemeentelijk zwembad volgens het BPA
Kerkstraat MB 25/04/2000 bestemd is als zone voor gemeenschapsvoorzieningen;
Overwegende dat een bestemmingswijziging van een zone voor
gemeenschapsvoorzieningen naar een zone voor wonen noodzakelijk is om een
inbreidingsproject conform de bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
mogelijk te maken;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 09/04/2015 houdende de gedeeltelijke in
herzieningstelling van het BPA nr. 5 “Kerkstraat” voor wat betreft het gemeentelijk zwembad
en agoraspace met bijhorende omgeving;
Gelet op de kosten voor de opmaak van een nieuw ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan nr. 5 bis “Kerkstraat – Populierenlaan”, die kunnen geraamd worden op €
13.975,50 (incl. btw);
Overwegende dat er op beleidsitem / AR 06000/2140007 voldoende fondsen beschikbaar
zijn voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 5bis “Kerkstraat – Populierenlaan”;
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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 5bis
“Kerkstraat – Populierenlaan”“ een bestek werd opgemaakt door de dienst Ruimte en
Wonen;
Gelet op het bijgevoegde bijzonder bestek;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van J.M. Dedecker, D. De Poortere, B. Ryckewaert en L. Maesen die zich
onthouden.

Beslist:
Artikel 1:

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “opmaak RUP nr. 5bis “Kerkstraat – Populierenlaan“. 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 € 13.975,50 (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

06000 / 2140007

Actie / overig beleid

Overig beleid (OBB)

Beschikbaar krediet

€ 45.000

Geraamd bedrag van de uitgave
(incl. btw)

€ 13.975,50

Stemming: 15 stemmen voor, 4 onthoudingen
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29. Riolerings- en wegeniswerken Miami fase 2 - verkoopbelofte inneming nr 8 goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de bespreking van het punt “riolerings – en wegenwerken in de wijk Miami – fase 2”;
Gelet op het voorontwerp versie B dd. 15.02.2012 voor dit project – ingediend door het studiebureau
Arcadis – Kortrijksesteenweg 302 te 9000 Gent;
Gezien het grondinnemingsplan met tabel, afmetingen en coördinaten dd. 30.01.2013 voor dit project
met vermelding van 37 noodzakelijke innemingen;
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 21.10.2013 (punt 27) betreffende goedkeuring van
het voorontwerp en van 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;
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 verkoopbelofte voor de inneming nr 8 van vennootschap Inveda (Dedrie D)
voor de onteigening van 86 m² grond tegen de prijs van € 15,7 per m² of een totale vergoeding van €
1.350,20;
Overwegende dat deze grond kadastraal gekend is als Middelkerke 2° afdeling sectie C nr 317 W;
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 31.03.2015 houdende goedkeuring van de
verkoopbelofte inneming nr 8;
Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn voor de aankoop onder beleidsitem / AR
02000/2200007;
Gelet op het visum van de waarnemend financieel beheerder nr 2015/179;

Beslist:
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de verkoopbelofte dd. 30/09/2014 betreffende 86 m² grond van
het perceel kadastraal gekend als Middelkerke 2° afdeling sectie C nr 317 W (inneming nr. 8
e
Riolerings- en wegenwerken in de wijk “Miami” – 2 fase) door vennootschap Inveda en gaat over tot
het lichten van de optie waardoor de verkoop tot stand komt op de voorwaarden zoals bepaald in de
verkoopbelofte. De verkoopprijs bedraagt € 1.350,20 en de aankoop kadert in de uitvoering van de
riolerings- en wegeniswerken Miami – fase 2 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 (A lijst)

actie/overig beleid

overig beleid

beschikbaar krediet

€ 160.000,00 (B01-2014)

bedrag van de uitgave

€ 1.350,20

naam en adres van begunstigde

vennootschap Inveda (Dedrie D)

BTW nr

0

Artikel 3:
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De Afdeling Vastgoedtransacties – Koning Albert II laan 35 bus 62 – 1030 Brussel wordt gemachtigd
om namens de gemeente de akte te verlijden.
Artikel 4:
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële dienst.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

30. Aanvullend reglement in de IJzerlaan betreffende het voorbehouden van een
parkeerplaats voor taxi's - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat het taxibedrijf ‘Taxi Middelkerke’ op 1 juni 2015 verhuist van de Spermaliestraat
239 naar de Ijzerlaan 37;
Overwegende dat het taxibedrijf vraagt een parkeerplaats voor taxi’s voor te behouden ter hoogte van
de Ijzerlaan nummer 37;
Gezien de Ijzerlaan 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:
Er wordt een parkeerplaats voor taxi’s voorbehouden in de Ijzerlaan ter hoogte van huis nummer 37.
Deze regeling wordt aangeduid door het verkeersbord E9a met onderbord type V met opschrift ‘taxi’
en onderbord type Xc met opschrift ‘6 m’.
Artikel 2:
Dit besluit wordt voor kennisname overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit
en Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Koning Albert II-laan 20 bus 2
te 1000 Brussel.
Artikel 3:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

31. Aanvullend reglement op het parkeren langs de Vaartdijk-Zuid - goedkeuring
Raadslid D. De Poortere vraagt in hoever er een wijziging zal komen aan de gevaarlijke situatie om uit
te rijden aan de Vaartdijk-Zuid aan het voetbalplein en lokaal van de KLJ.
Burgemeester J. Rommel-Opstaele zegt dat het probleem is aangekaart in de cel mobiliteit en dat er
strepen zullen worden voorzien op de grond die wijzen op een parkeerverbod.
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Het raadslid vraagt of het mogelijk is iets fysiek aan te brengen, zoals een paaltje, zodat er niet meer
kan geparkeerd worden.
De burgemeester zegt dat dit zal worden onderzocht.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat de wedstrijden van alle jeugdploegen van voetbalclub SK Spermalie-Middelkerke
doorgaan op de voetbalterreinen langs de Vaartdijk-Zuid in Leffinge;
Overwegende dat er een hoge parkeerdruk is tijdens thuiswedstrijden en tornooien;
Overwegende dat er op de parking vaak vrachtwagens en containers staan;
Gelet op de bespreking in de vergadering van de Cel Mobiliteit dd. 27/03/2015 onder punt 14120325;
Gelet op het voorstel om op de parking enkel motorfietsen, personenwagens, wagens voor dubbel
gebruik en minibussen toe te laten;
Gezien de parking langs de Vaartdijk-Zuid ter hoogte van huis nummer 19 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:
Op de parking langs de Vaartdijk-Zuid naast de woning met huis nummer 19 wordt het parkeren
voorbehouden aan motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen.
Deze regeling wordt aangeduid door de verkeersborden E9b.
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.

32. Verkaveling Westlanderstraat - 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 Westlanderstraat te
Leffinge, meer bepaald de aanleg van de riolering, de wegenis en de groene zone;
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Gezien de werken voltooid zijn en naar aanleiding hiervan door de verkavelaar Immo
Bostoen gevestigd te Koninginnelaan 2/3 - 9031 Drongen gevraagd wordt om de wegenis en
de groene zone 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 voor wegenis en groene zone binnen de verkaveling –
opgemaakt door I. Vander Heyde ,geassocieerd notaris, gevestigd te Vijverstraat 43 - 8400
Oostende;
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt op datum van 18.10.20001 en 23.02.2015 door
studiebureau Verhaeghe & Partners Stationsstraat 2B – 8210 Zedelgem met
identificatienummer 35008/10084;
Gezien uit deze opmetingsplannen blijkt dat het om volgende kadastrale percelen gaat die in
het openbaar domein van de gemeente worden ingelijfd:
Middelkerke 5e afdeling, sectie B nr 457/k met een oppervlakte van 28a12ca;
Gelet op het algemeen belang van het dossier, nl de inlijving van het openbaar domein van
de gemeente;
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 19.05.2015 (pt 34) waarbij de inlijving in
het openbaar domein van de gemeente goedgekeurd werd;

Beslist:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de vraag van de verkavelaar Immo Bostoen gevestigd te
Koninginnelaan 2/3 – 9031 Drongen om de riolering, wegenis en groene zone in de
verkaveling Westlanderstraat 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
Westlanderstraat, kadastraal gekend als Middelkerke 5e afdeling, sectie B nr 457/k met een
oppervlakte van 28a12ca dit overeenkomstig de opmetingsplannen opgemaakt op datum
van 18.10.2001 en 23.02.2015 door studiebureau Verhaeghe & Partners gevestigd te
Stationsstraat 2B – 8210 Zedelgem, 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.

33. Herinrichting van de doortocht Westende (N318) - samenwerkingsovereenkomst
voor samengevoegde opdrachten van diensten - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de studieopdracht voor de herinrichting van de Westende- en Lombardsijdelaan (N318) in de
doortocht van Westende en Lombardsijde m.i.v. de marktpleinen toegewezen in het college van
burgemeester en schepenen dd. 10/09/2002 aan studiebureau Plantec nv, Nieuwpoortsesteenweg
399 te 8400 Oostende;
Gelet op de hertoewijzing aan bovengenoemd studiebureau in het college van burgemeester en
schepenen dd. 25/05/2010 op basis van de recent opgemaakte raming en volgens de modaliteiten
van het oorspronkelijk erelooncontract;
Gezien de goedkeuring van de bijakte van studieopdracht in het college van burgemeester en
schepenen dd. 21/01/2014 ingevolge de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in dit dossier;
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Gelet op de studie en het ontwerp vanwege studiebureau Plantec nv voor de herinrichting van de
doortocht Westende (N318);
Gelet op de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van
diensten door de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (West-Vlaanderen), ontvangen
op 09/04/2015;
Overwegende dat het Vlaamse gewest de volgende diensten wenst uit te voeren, namelijk:
- de ontwerpstudie voor de herinrichting van de doortocht Westende (N318) van kilometerpaal 12,500
(+95 m) tot kilometerpaal 14,000 (+40 m) volgens de modaliteiten van de module 3
- de ontwerpstudie voor de aanleg van de RWA-leiding, in de zone tussen het bestaande pompstation
Westendelaan en de Baronstraat, volgens de verdeelsleutel, conform de omzendbrief OW 98/4;
Gezien Aquafin nv de volgende diensten wenst uit te voeren, namelijk:
- conform het optimalisatieprogramma voor 2011, de ontwerpstudie voor de aanleg van de collector
doortocht Westende (22.421B), in de zone tussen het bestaande pompstation Westendelaan en de
Baronstraat, meer bepaald de ontwerpstudie voor:
- de aanleg van de RWA-leiding, in de zone tussen het bestaande pompstation Westendelaan en de
Baronstraat, volgens de verdeelsleutel, conform de omzendbrief OW 98/4
- de aanleg van nieuwe DWA-leidingen/dienstrioleringen in de doortocht Westende (N318) van
kilometerpaal 12,500 (+95 m) tot kilometerpaal 14,000 (+40 m) (100%)
- de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel (DWA- en RWA-leidingen) in de Beukenstraat en in
de Baronstraat (100%);
Overwegende dat de gemeente de volgende diensten wenst uit te voeren, namelijk:
- de ontwerpstudie voor de herinrichting van de bovenbouw (o.a. voetpaden, straatmeubilair, …) in de
doortocht Westende (N318) volgens de modaliteiten van de module 3
- de ontwerpstudie voor het plaatsen van verlichting in de doortocht Westende (N318) volgens de
modaliteiten van de module 4
- de ontwerpstudie voor de herinrichting van de bovenbouw (o.a. voetpaden, straatmeubilair, …) van
de Beukenstraat en de Baronstraat;
Gelet op de koepelmodule nr. 35011/3/4/B met de modules nr. 3 en 4 bij het mobiliteitsconvenant;
Gezien de gemeente conform eerder gemaakte mondelinge afspraken die nu schriftelijk worden
bevestigd in naam en voor rekening van het Vlaamse gewest de studie heeft laten uitvoeren;
Overwegende dat alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te
worden samengevoegd en dat de gemeente wordt aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij de
gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig
artikel 19 van de wet van 24/12/1993, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het feit dat de gemeente akkoord is om het aandeel van de studiekosten van het Vlaamse
gewest te prefinancieren, teneinde de voortgang van de werken niet te belemmeren;
Overwegende dat voor de rest van de modaliteiten van deze samenwerkingsovereenkomst wordt
verwezen naar de overeenkomst zelf, aangehecht als bijlage bij de notule;
Gelet op de vraag vanwege de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (West-Vlaanderen),
om deze samenwerkingsovereenkomst terug over te maken na goedkeuring en ondertekening door
de gemeenteraad;

Beslist:
Artikel 1:
De samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten, zoals opgemaakt
door de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (West-Vlaanderen), voor de herinrichting
van de doortocht Westende (N318) wordt goedgekeurd.
De overeenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.
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Artikel 2:
De ondertekende samenwerkingsovereenkomst samen met een uittreksel van de gemeenteraadsbeslissing in drievoud terug over te maken aan de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer
(West-Vlaanderen), VAC – Jacob Van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2/bus 82 te 8200 Brugge.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

34. Herinrichting van de doortocht Westende (N318) - samenwerkingsovereenkomst
voor samengevoegde opdrachten van werken - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de studieopdracht voor de herinrichting van de Westende- en Lombardsijdelaan (N318) in de
doortocht van Westende en Lombardsijde m.i.v. de marktpleinen toegewezen in het college van
burgemeester en schepenen dd. 10/09/2002 aan studiebureau Plantec nv, Nieuwpoortsesteenweg
399 te 8400 Oostende;
Gelet op de hertoewijzing aan bovengenoemd studiebureau in het college van burgemeester en
schepenen dd. 25/05/2010 op basis van de recent opgemaakte raming en volgens de modaliteiten
van het oorspronkelijk erelooncontract;
Gezien de goedkeuring van de bijakte van studieopdracht in het college van burgemeester en
schepenen dd. 21/01/2014 ingevolge de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in dit dossier;
Gelet op de studie en het ontwerp vanwege studiebureau Plantec nv voor de herinrichting van de
doortocht Westende (N318);
Gelet op de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van
werken door de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (West-Vlaanderen), ontvangen op
09/04/2015;
Overwegende dat het Vlaamse gewest de volgende werken wenst uit te voeren, namelijk:
- het aandeel van het Vlaamse gewest in de herinrichting van de doortocht Westende (N318) van
kilometerpaal 12,500 (+95 m) tot kilometerpaal 14,000 (+40 m) volgens de modaliteiten van de
module 3
- de aanleg van de RWA-leiding, in de zone tussen het bestaande pompstation Westendelaan en de
Baronstraat, volgens de verdeelsleutel, conform de omzendbrief OW 98/4;
Gezien Aquafin nv conform het optimalisatieprogramma voor 2011 en conform het goedgekeurde
technisch plan, de volgende werken wenst uit te voeren, namelijk:
- de aanleg van de collector doortocht Westende fase 2 Westende-Dorp en Baronstraat (22.421B), in
de zone tussen het bestaande pompstation Westendelaan en de Baronstraat, omvattende:
- de aanleg van de RWA-leiding, in de zone tussen het bestaande pompstation Westendelaan en de
Baronstraat, volgens de verdeelsleutel, conform de omzendbrief OW 98/4
- de aanleg van nieuwe DWA-leidingen/dienstrioleringen in de doortocht Westende (N318) van
kilometerpaal 12,500 (+95 m) tot kilometerpaal 14,000 (+40 m) (100%)
- de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel (DWA- en RWA-leidingen) in de Beukenstraat en in
de Baronstraat (100%);
Overwegende dat de gemeente de volgende werken wenst uit te voeren, namelijk:
- de herinrichting van de bovenbouw (o.a. voetpaden, straatmeubilair, …) in de doortocht Westende
(N318) volgens de modaliteiten van de module 3
- het plaatsen van verlichting in de doortocht Westende (N318) volgens de modaliteiten van de
module 4
- de herinrichting van de bovenbouw (o.a. voetpaden, straatmeubilair, …) van de Beukenstraat en de
Baronstraat;
Gezien TMVW de volgende werken wenst uit te voeren, namelijk:
- de afkoppelingswerken op privédomein;
Gelet op de koepelmodule nr. 35011/3/4/B met de modules nr. 3 en 4 bij het mobiliteitsconvenant;
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Gelet op het feit dat het Vlaamse gewest, aldus Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, financieel
deelneemt in de kosten voor de aanleg van de hemelwaterafvoerleiding (RWA) langs gewestwegen
overeenkomstig de omzendbrief OW 98/4 van 10/03/1999;
Overwegende dat alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te
worden samengevoegd en dat het Vlaamse gewest wordt aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij
de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 38 van de overheidsopdrachtenwet van 15/06/2006;
Gezien voor de rest van de modaliteiten van deze samenwerkingsovereenkomst wordt verwezen naar
de overeenkomst zelf, aangehecht als bijlage bij de notule;
Gelet op de vraag vanwege de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (West-Vlaanderen),
om deze samenwerkingsovereenkomst terug over te maken na goedkeuring en ondertekening door
de gemeenteraad;

Beslist:
Artikel 1:
De samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van werken, zoals opgemaakt
door de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (West-Vlaanderen), voor de herinrichting
van de doortocht Westende (N318) wordt goedgekeurd.
De overeenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.
Artikel 2:
De ondertekende samenwerkingsovereenkomst samen met een uittreksel van de gemeenteraadsbeslissing in viervoud terug over te maken aan de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer
(West-Vlaanderen), VAC – Jacob Van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2/bus 82 te 8200 Brugge.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

35. Motie ingediend door raadsleden F. Annys en K. Claeys-Goemaere betreffende de
uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen en de gevolgen van de
programmatische aanpak stikstof - goedkeuring
Motie-indieners F. Annys en K. Claeys-Goemaere lichten de reden van de motie toe.
Raadslid J.M. Dedecker vraagt of er intussen niet al een oplossing is, waardoor de motie zijn doel
voorbij schiet.
Schepen F. Ampe-Duron neemt het woord en zegt dat er op 10 juli een overleg plaatsgrijpt en dat de
motie een steun zou zijn voor het overleg.
Raadslid J.M. Dedecker vindt het ambigue dat de huidige rode kaarten het gevolg zijn van een in de
raad gestemd gewestplan met uitbreiding van de natuurzone en dat nu aan de raad gevraagd wordt
een motie te stemmen die deze uitbreiding aankaart.
Schepen Francine Ampe-Duron zegt dat het hier geen verantwoordelijkheid is van de gemeente nu er
toen al protest is geweest tegen het plan welke heeft geleid tot wijzigingen aan het plan.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de ingediende motie ingediend door raadsleden F. Annys en K. Claeys-Goemaere;
Gezien het besluit van het college van burgemeester en burgemeester dd. 02/06/2015 (TL1)
houdende de goedkeuring van voornoemde motie door het college van burgemeester en schepenen;
Gezien het belang van de landbouwsector voor de gemeente Middelkerke;
Gezien de motivering en inhoud van bedoelde motie;
Gezien het gemeentelijk belang;

Beslist:
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Artikel 1:
Onderstaande motie “betreffende de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen en de gevolgen
van de programmatische aanpak stikstof” wordt goedgekeurd als volgt:
Als teken van steun en solidariteit met de land- en tuinbouwers keurt de gemeenteraad in
Middelkerke volgende motie goed:
MOTIE BETREFFENDE DE UITVOERING VAN DE
INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN EN DE GEVOLGEN VAN DE
PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF
Aanleiding

Gelet op de motie die door provincieraadslid Piet Vandermersch werd ingediend op 30 april
2015 in de provincieraad van West-Vlaanderen, en unaniem werd goedgekeurd.
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 23 april 2014 waarmee de
instandhoudingsdoelstellingen (IHD) definitief werden goedgekeurd en tevens de basis werd
gelegd voor de opmaak van een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in Vlaanderen;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 23 april 2014 om de programmatische
aanpak gefaseerd te realiseren;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 23 april 2014 om de instelling van een
herstructureringsprogramma goed te keuren en bij de goedkeuring van de inrichtingsnota de
nodige middelen vrij te maken ter financiering van het herstructureringsprogramma;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 30 januari 2015 waarbij een flankerend
beleid goedgekeurd werd voor landbouwbedrijven die door hun bedrijfsvoering een zeer grote
belemmering vormen voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s);
Overwegende dat de veehouders door de Vlaamse overheid in het najaar 2014 per brief,
indicatief werden geïnformeerd over de bijdrage van hun bedrijf aan de stikstofneerslag op de
speciale beschermingszone;
Overwegende dat ook in onze Gemeente landbouwbedrijven op de hoogte werden gebracht
dat hun vergunde economische activiteiten een betekenisvolle aantasting veroorzaken op een
nabijgelegen speciale beschermingszone waardoor ze via het instrument van de passende
beoordeling, zware gevolgen kunnen ondervinden bij de hernieuwing, wijziging of uitbreiding
van hun vergunning, wat zwaar ingrijpt op de ontwikkelingsperspectieven van deze bedrijven;
Overwegende dat de PAS tot doel heeft de milieudruk te verminderen zodat de
instandhoudingsdoelstellingen op termijn gerealiseerd kunnen worden en verslechtering van
Europees beschermde habitats wordt voorkomen en op termijn ontwikkelingsruimte voor
economische activiteiten gecreëerd wordt;
Overwegende dat de impact voor de landbouwsector te groot is en dat de sector zich
geviseerd voelt.
Motie

De Gemeente Middelkerke dringt er bij de Vlaamse regering op aan dat:
1. de afgebakende zoekzones zo snel mogelijk gebracht worden tot wat nodig is, rekening
houdende met de reeds gerealiseerde natuur, de potentiële natuurwaarden en de socioeconomische factoren. Nadien dienen op basis van de ontwikkelingen en realisaties op het
terrein (aankopen, beheersplannen enz) de zoekzones snel en dynamisch verder aangepast te
worden volgens de resterende behoefte vanuit IHD (instandhoudingsdoelstellingen).
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2. de veehouderijen, die actief zijn in de nabijheid van deze speciale beschermingszones, zo
veel mogelijk gerespecteerd worden in hun economische ontwikkeling en dat hen een zo groot
mogelijke rechtszekerheid geboden wordt op lange termijn;
3. er werk gemaakt wordt van het tegengaan van desinformatie en de doorstroming van
correcte informatie aan de landbouwers, lokale overheden, inclusief de lokale administraties,
als ook naar andere doelgroepen (bv. intermediairen);
4. naast het flankerend beleid voor de zwaarst getroffen rode bedrijven, ook verder gewerkt
wordt aan een flankerend beleid voor de oranje bedrijven;
5. er zo snel als mogelijk duidelijkheid komt voor de oranje bedrijven, die zich momenteel in
een overgangsregeling bevinden en dat hen de nodige mogelijkheden geboden worden;
6. er ook voor andere sectoren die een impact hebben op de instandhoudingsdoelstelingen
maatregelen genomen worden; dat het belangrijk is om voor elke sector een taakstelling te
bepalen; dat op deze manier elke sector dan beoordeeld kan worden op de vooropgestelde
taakstellingen; dat het hierbij belangrijk is te ijveren voor een Europese aanpak, immers
ongeveer de helft van de stikstofdepositie is afkomstig uit het buitenland.
7. er voldoende middelen worden vrijgemaakt voor het flankerend beleid; dat voor de rode
bedrijven de beschikbare middelen zo doelmatig en billijk mogelijk ingezet moeten worden.
Voor de oranje bedrijven moeten er voldoende middelen zijn om de bijkomende inspanningen
- vereist door hun specifieke ligging tav de SBZ(speciale beschermings Zone) - van deze
landbouwers te vergoeden.
8. er dringend werk gemaakt wordt van een PAS-lijst met emmissiereducerende technieken en
handelswijzen (management) om zodanig veehouders middelen aan te reiken om de
ammoniakdepositie te reduceren;
9. de ontwikkeling van bijkomende emissiereducerende technieken gestimuleerd wordt door
te investeren in onderzoek en ontwikkeling en door bedrijven (KMO’s) te ondersteunen in het
ontwikkelingstraject, meetcampagnes, erkenningsprocedures …
10. een beleid gevoerd wordt om te investeren in wetenschappelijk onderzoek om het
wetenschappelijk fundament van het ontwikkelde en te ontwikkelen beleid te versterken, om
modellen en emissiecijfers, KDW, stikstofneerslag, LSVI modellen beter te onderbouwen;
11. er een trajectbegeleiding voorzien wordt voor de rode en de oranje bedrijven via een
totaal aanpak en op maat van elk bedrijf; dat de impact op deze bedrijven enorm is; dat
begeleiding op bedrijfseconomisch, juridisch en sociaal vlak zich opdringt;
12. voldoende geïnvesteerd wordt in het herstel en behoud van de bestaande Europees
beschermde habitats om hen in een goede staat van instandhouding te brengen en te
houden, zodat op termijn nog zwaardere ingrepen vermeden kunnen worden;
13. ze bijkomende inspanningen zou doen om in overleg en dialoog de tegenstellingen tussen
de maatschappelijke actoren en belangen weg te werken.
14. Als actieve landbouwers vinden we dat onze sector alleen moet opdraaien voor de IHD
terwijl andere sectoren buiten spel blijven zoals industrie en mobiliteit. Verder is er geen
rekening gehouden met de evolutie en de verbetering van de nieuwe technieken waardoor er
zoal een vermindering is van de stikstof uitstoot bij alle sectoren.

Artikel 2:
Deze motie wordt bezorgd aan de Vlaamse regering en wordt bekendgemaakt via de passen geachte
medie.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
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Vragen van raadsleden
Raadslid J.M. Dedecker heeft een schriftelijke interpellatie geformuleerd betreffende de stand van
zaken rond de Pop-up stores. Het raadslid neemt hiertoe het woord en zegt dat het initiatief de
resultante is van het falen van het economisch beleid. Het raadslid stelt geen voorstander te zijn van
het initiatief en stelt dat het systeem mensen aantrekt die concurreren met handelaars die het ganse
jaar door in Middelkerke investeren en er hun belastingen betalen waardoor er op termijn meer
leegstand zal zijn. Het raadslid merkt op iemand te kennen die zijn handelshuur heeft opgezegd om
een pop-up te starten. Het raadslid vraagt naar de regeling omtrent belastingen van toepassing op de
Pop-up stores.
Voorzitter M. Landuyt neemt het woord en stelt dat het probleem van de leegstand geen lokaal
fenomeen is maar een mondiaal fenomeen. Omwille van de komst van grote shoppingscentra is het
gegeven van winkels in het centrum niet meer zo evident aldus de voorzitter. De voorzitter haalt aan
dat de cijfers van de leegstand in Middelkerke lager zijn dan deze van gelijkaardige kustgemeentes
(8,9% in Middelkerke in vergelijking met 13% in Koksijde en 14% in Blankenberge). De voorzitter
schetst de historiek van het pop-up dossier waarbij het initiatief is ontstaan vanuit de werkgroep
kernversterkende maatregelen om de kwaliteit van het straatbeeld op duurzame wijze te verbeteren.
Na openbare aanbesteding is hiertoe Entrakt aangesteld die reeds de projecten heeft begeleid in
Aalst, Kapellen, Roeselare, Asse en Turnhout. Op heden is er één effectieve huurder en zijn er 3
toezeggingen die waarschijnlijk zullen uitmonden in contracten, in eerste instantie korte termijncontracten, maar mogelijks langdurig op lange termijn, aldus de Voorzitter. Daarnaast zijn er drie
handelszaken die tegen betaling de ramen van bestaande leegstaande zaken op kwaliteitsvolle wijze
zouden willen bestickeren. Naar de vragen rond de toepassing van het belastingsregime wordt
geantwoord dat vanuit oogpunt van de gemeente alle belastingen zonder onderscheid verschuldigd
zijn.
Raadslid J.M. Dedecker zegt dat de winkels nu in solden worden aangeboden en dat er sprake is van
een urbanisatieprobleem door de komst van shoppingscentra.
Voorzitter M. Landuyt antwoordt dat de markt en het consumentengedrag zich niet zomaar laten
dirigeren en dat het hier geen eenvoudig vraagstuk betreft en dat hij er een andere visie op nahoudt.
Raadslid J.M. Dedecker neemt het woord betreffende de tweede interpellatie die het raadslid heeft
ingediend omtrent de wegeniswerken. Het raadslid vraagt bijkomende uitleg omtrent de huidige
situatie waarbij Westende Dorp een schiereiland geworden is met alle gevolgen van dien voor de
lokale handelaars, aldus het raadslid. Het raadslid heeft een overzicht van alle werkzaamheden die
aan de gang zijn en die ertoe leiden dat Westende onbereikbaar is (E. Scotishlaan, H. Jasparlaan,
Westendelaan, Nieuwpoort). Het raadslid wijst op de lange termijnen die aan de aannemers worden
verleend voor de werken en vraagt meer coördinatie en bijkomende uitleg.
Schepen L. Pylyser-Dewulf neemt het woord en deelt mee dat met de aangekondigde vernieuwing
van de doortocht Lombardsijde-Westende de E. Scottischlaan als omleidingsbaan zou gebruikt
worden. Daardoor is er geopteerd om eerst de E. Scottischlaan te vernieuwen voordat aan de
doortocht kon worden begonnen. De schepen deelt mee dat in het begin alles vlot verliep maar wijst
op een samenloop van omstandigheden en de problemen die niet voorzien waren die tot de huidige
situatie hebben geleid.
De schepen haalt hiertoe volgende zaken aan:
-

de afspraak tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding door Aquafin
voor de werken aan het pompgemaal was dat enkel in de voetpaden en wegbermen zou
worden gewerkt en er doorgaand verkeer mogelijk zou zijn. Tegen alle afspraken in heeft de
aannemer bij aanvang van de werken gezegd dat de situatie te gevaarlijk was en dat de
gemeente de verantwoordelijkheid moest dragen om de weg zelf open te stellen. Dit risico wil
niemand dragen, zegt de schepen. Uiteindelijk is er een akkoord bereikt om de weg in het
weekend open te stellen tegen betaling.

-

voor de werken in de Oostendelaan, kapot gereden door Matexi, was er dezelfde discussie
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-

de gemeente was niet op de hoogte gebracht van de werken aan Nieuwpoort-Sas. Zelfs
binnen het Agentschap Wegen en Verkeer is er geen coördinatie, nu er zelfs geen afspraken
waren tussen AWV Nieuwpoort en AWV Middelkerke.

Raadslid J.M. Dedecker stelt begrip te hebben voor deze zaken, maar begrijpt niet dat de gemeente
daar niet met de vuist op tafel slaat en zelfs overgaat tot betaling van de aannemer om de weg in het
weekend open te stellen. Het raadslid neemt geen genoegen met het standpunt van de aannemer dat
het te gevaarlijk is om enkel de trottoir af te sluiten voor de werken. Daarnaast stelt het raadslid zich
vragen omtrent de lange duurtijd die aan de aannemer is gegeven voor de werken, de voortgang van
de werken en of het niet beter was geweest een beloningsmechanisme te voorzien voor een
aannemer die sneller werkt dan de vooropgestelde termijn.
Raadslid L. Maesen zegt dat de aannemer de overeenkomst moet naleven en verantwoordelijk is en
dat degene die mist moet betalen. Raadslid D. De Poortere wijst op de signalisatievergunningen die
voor elk werk dienen te worden afgegeven.
Schepen L. Pylyser-Dewulf vraagt zich af of er in deze wel een fout gemaakt is en dat mocht de
duurtijd van de werken in de H. Jasparlaan 50 dagen bedragen, het werk dubbel zo duur zou geweest
zijn. De schepen geeft mee dat er vlot is doorgewerkt en dat er 10 dagen over zullen zijn van de
vooropgestelde termijn.
Raadslid J.M. Dedecker mekt op dat de herstellingen van de Spermaliestraat op schabouwelijke wijze
gebeurd zijn en dat de herstellingen zich beperken tot het vullen van putten. Het raadslid verwijst
hiertoe ook naar de Vaartdijk-Zuid waar er een bord is aangebracht ‘wegdek in slechte staat’.
De schepen antwoordt dat de werken voorzien zijn, dat het hier geen gemeentelijke wegen betreft, en
dat naar timing de werken in de Spermaliestraat aanvangen op 15 juni en zullen duren tot en met 19
juni 2015 en dat het structureel onderhoud aan de Vaartdijk Zuid (Slijpe tot Rattevalle) zal starten op
22 juni 2015. Wat betreft deze werken antwoordt de schepen dat er omleidingswegen voorzien zijn en
dat er voor geopteerd is om de beide rijstroken apart te asfalteren zodat doorgaand verkeer in één
richting steeds mogelijk zal zijn.
Raadslid D. Van Den Broucke hoopt dat de werken in de Spermaliestraat tijdig zullen afgerond zijn
met het oog op het bierweekend.
Raadslid J.M. Dedecker zegt het plan van het studiebureau te hebben kunnen inkijken voor de werken
aan het jaagpad en zegt dat de maatregelen om sluipverkeer en grote groepen wielertoeristen tegen
te houden, zoals paaltjes of slagbomen, niet op het plan terug te vinden zijn.
Schepen Liliane Pylyser-Dewulf antwoordt dat het in casu om een voorstel van voorontwerp gaat die
nog aan het schepencollege dient te worden voorgelegd en nog in het college dient te worden
besproken.
Raadslid D. De Poortere wijst op de gevaarlijke situatie aan de verkeerslichten ter hoogte van de
Leopoldlaan en De Smet De Naeyerstraat nu deze de ene keer werken, de andere keer niet.
Burgemeester J. Rommel-Opstaele antwoordt dat er op heden drie firma’s naar het probleem hebben
gezocht, maar dat het euvel voorlopig nog niet gevonden is. De mobiliteitsambtenaar is gevraagd de
nodige bewaking te doen voor een snelle oplossing.
Raadslid D. Demarcke vindt de huidige werken in de Onderwijsstraat levensgevaarlijk voor de
schoolgaande kinderen. De burgemeester antwoordt dat aan de directie is doorgegeven om de
kinderen via de achterkant van de school naar buiten te begeleiden of de kinderen in groep door
leraars te laten begeleiden tot aan de markt.
Raadslid J.M. Dedecker verwijst naar zijn interpellatie in de vorige raad betreffende de omvorming van
bepaalde vzw’s tot gemeentelijke vzw’s waarop het raadslid nog geen antwoord mocht bekomen.
Gemeentesecretaris P. Ryckewaert zegt dat het nodige zal worden gedaan de samenstelling van het
bestuur van de VZW Cyclocrosscomité over te maken aan het raadslid.
Raadslid J.M. Dedecker vraagt of er een advies is ontvangen van kantoor Vandelanotte betreffende
de erfpachtverbreking met BVBA Tennis Middelkerke, waarop geantwoord wordt dat het rapport
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binnen is. Het raadslid vraagt het rapport op, waarop de secretaris antwoordt dat dit zal worden
bezorgd.
Raadslid L. Maesen vraagt waarom de gemeente Middelkerke, in navolging van andere gemeenten,
nog niet is ingestapt in het concept Blue Assist, een project ter ondersteuning van personen met een
handicap.
Burgemeester J. Rommel-Opstaele antwoordt dat ze achter het project staat dat ze persoonlijk heeft
leren kennen in Jabbeke. De burgemeester stelt dat een eerdere afspraak niet is doorgegaan en dat
zelf het nodige zal worden gedaan om een nieuwe afspraak in te plannen.
Raadslid D. Van Den Broucke vraagt om de haag te scheren ter hoogte van de P. Pouletstraat in de
Duinenweg.
Schepen F. Ampe-Duron antwoordt dat dit is doorgegeven aan de eigenaar van het perceel om het
nodige te doen.
Raadslid L. Maesen zegt dat de oplossing in eerste instantie ligt in het naleven van het parkeerverbod
en het aanpassen van de snelheid.
Raadslid D. Demarcke vraagt om een oplossing te zoeken voor het parkeerprobleem dat zal ontstaan
deze zomer aan de Calidris voor het afzetten en ophalen van kinderen die ingeschreven zijn voor de
speelpleinwerking.
Schepen B. Vandekerkhove antwoordt dat zal worden nagaan hoe het probleem kan worden opgelost.
Raadsleden D. Van Den Broucke en L. Maesen verlaten de zitting.
Openbare vergadering (vervolg)

38. Lokale politie - vacantverklaring 1 INP interventie - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
Gelet op art 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op 2 niveau’s;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
Gelet op het KB van 5 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de politiezone
Middelkerke vastlegt;
Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden
van de lokale politie;
Gelet op art VI.II.16 van voornoemd KB;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater;
Gelet op de personeelsformatie van de politiezone zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van
21/06/2011 (5);
Overwegende dat AHINP Koenraad VANHOVE ter zitting werd benoemd in de functie van HINP
wachtofficier;
Overwegende dat zijn plaats binnen de interventie bijgevolg vacant wordt;
Overwegende dat de vacantverklaring geldt tot invulling van de plaats of tot herroeping door de
gemeenteraad;
Om deze redenen,
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Beslist:
Artikel 1:
Er wordt één plaats INP interventie vacant verklaard.
Artikel 2:
Als selectiemodaliteit wordt gekozen voor het organiseren van één of meerdere praktische proeven en
het inwinnen van het advies van een selectiecommissie, waarvan de leden als volgt worden bepaald:
Voorzitter: de heer J. Duchi, korpschef, of de door hem aangewezen officier
Bijzitters: nader te bepalen door de voorzitter, en minstens bekleed met de graag van HINP.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Besloten vergadering (vervolg)

39. Lokale politie - benoeming 1 INP interventie vanuit werfreserve
De gemeenteraad in besloten, gewone zitting bijeen;
De gemeenteraad handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke PZ 5451;
Gelet op art. 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, hierna afgekort als RPPol;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels betreffende de mobiliteit
van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief van 24 januari 2001 GPI 15 en 15 bis betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling;
Gelet op het KB van 5 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de politiezone
Middelkerke vastlegt;
Gelet op de vacantverklaring van twee plaatsen INP – interventie door de gemeenteraad op
12/02/2015 (agendapunten 3 en 18);
Gelet op de oproep tot kandidaatstelling in de mobiliteitscyclus 2015/01 reeksnummer 2941 voor twee
betrekkingen INP interventie, wat resulteerde in 9 kandidaten;
Overwegende dat AINP Naesen, INP De Craemer en INP Pilays voorafgaand aan de selectie hebben
laten weten af te zien van verdere deelname wegens benoeming in een andere zone;
Gelet op de gekozen selectiemodaliteiten, zijnde het houden van een selectiecommissie
overeenkomstig artikel VI.II.21, 4° RPPol, en dat deze commissie werd georganiseerd op woensdag
29/04/2015;
Overwegende dat INP Devriendt niet aanwezig was op het gesprek met de selectiecommissie zonder
voorafgaande verwittiging, waardoor niet langer rekening kan worden gehouden met zijn kandidatuur;
Gelet op het verslag van de selectiecommissie waarbij tot een volgende beoordeling werd gekomen:
INP Nils DEVREKER

GESCHIKT: Kandidaat is gemotiveerd om in de zone te werken. Hij heeft
veel ervaring opgedaan in een grootstad als Brussel en is zich terdege
bewust van een andere aanpak in een kustzone. Nils is matuur, sociaal,
hulpvaardig, sportief en draagt de waarden van een politieambtenaar uit.
Hij beseft dat hij over een fysiek voordeel beschikt; een voordeel dat hij
op een constructieve manier kan toepassen in zijn interventies.
Bovendien is hij tweetalig. Hij is in staat om de collega’s te motiveren en
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kan zijn verworven kennis op een correcte manier in de praktijk
omzetten. Hij gaat hierbij steeds doordacht te werk. Zowel op
gerechtelijk vlak als op verkeersdomein kan hij zijn mannetje staan in de
politiepraktijk.
INP Kimberly GAUL

GESCHIKT: Kandidaat is vlot verbaal, flexibel, gemotiveerd, en legt de
lat voor zichzelf heel hoog. Zij is steeds op zoek naar een hoge
ophelderingsgraad voor een misdrijf. Kimberly is in staat om de
verworven kennis om te zetten in de praktijk zowel op gerechtelijk als
verkeersvlak. Zij weet goed hoe ze een onrustwekkende verdwijning
moet aanpakken, zij kan de alcoholprocedure toepassen en kent het
prioritair rijden. Ook actuele termen vanuit de politiepraktijk zijn haar niet
vreemd. Ook de reglementering van de wapenwet kan ze toepassen. Zij
bezit een algemene kennis tot het beeld van het zonaal veiligheidsplan.

INP Stefaan MUS

GESCHIKT: Kandidaat is behulpzaam, stipt, leergierig en een sociaal
persoon met een luisterend oor. Hij heeft notie van de waarden eigen
aan de zone. Hij kan de opgedane kennis van zowel bij de
scheepvaartpolitie als de gevolgde opleiding mbt de materie tot de
spoorwegpolitie toepassen op eventuele voorvallen gerelateerd aan de
lokale politie. Hij kan behoorlijk antwoorden op de gerechtelijke testcase
en hij kan de verkeersmaterie toepassen in de praktijk. Ook mbt het
prioritair rijden kent hij zaijn bevoegdheden. Hij kent de prioriteiten van
ons zonaal veiligheidsplan en weet welke personen er zetelen in de
zonale veiligheidsraad.

AINP Rowie DAVID

ONGESCHIKT: Kandidaat is iemand met een vriendelijk voorkomen,
sociaal vaardig maar moet nog groeien naar volwassenheid. Ze beseft
dat ze nog veel dient te leren. Ze heeft echter veel last van stress. Zij
kan geen afdoend antwoord formuleren over de waarden van de zone.
Zij beschikt momenteel over onvoldoende vaardigheden om haar
verworven kennis toe te passen. De cases die haar worden voorgelegd,
kan zij slechts toepassen in de praktijk met veel hulp van de commissie.
Actuele algemene politiebegrippenzijn haar momenteel niet gekend. Zij
heeft notie van het zonaal veiligheidsplan en de zonale veiligheidsraad
maar heeft geen weet van prioriteiten of waarvoor ze staan in ons
veiligheidsplan.

AINP Glenn SANDERS

ONGESCHIKT: Kandidaat is een eerlijk, goedlachs en sociaal persoon
die graag volgens een vast stramien werkt. Hij is iemand die de
problemen liever verbaal dan fysiek oplost. Hij kan geen bijkomende
uitleg geven mbt de deontologische principes van een politieambtenaar.
Hij is onvoldoende in staat om de problematiek omtrent een
onrustwekkende verdwijning aan te pakken en is onzeker over de
procedure van een alcoholcontrole. De toepassing van zijn kennis over
de wapenwetgeving is ontoereikend. Hij heeft geen weet van de
prioriteiten van ons zonaal veiligheidsplan.

Overwegende dat de kandidaten DAVID en SANDERS niet geschikt bevonden werden door de
selectiecommissie en bijgevolg niet in aanmerking komen voor een benoeming in deze functie;
Gezien artikel 100 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat INP Gaul en INP Devreker eerder deze zitting reeds werden benoemd in de plaats
van INP interventie;
Overwegende dat bijkomend één plaats werd vacant verklaard ingevolge de benoeming van AHINP
Koenraad Vanhove in de functie van HINP wachtofficier;
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Overwegende dat nog één kandidaat, zijnde INP Stefaan MUS, beschikbaar is vanuit de gevoerde
selectie op 29/04/2015;
Vervolgens gaat de raad over tot geheime stemming voor deze bijkomende betrekking van INP
interventie vanuit de werfreserve:

Naam kandidaat

ja

neen

INP Stefaan MUS

18

0

Er zijn 0 blanco stembiljetten. Er zijn 0 ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
INP Stefaan MUS te benoemen tot INP interventie in de politiezone Middelkerke.
Artikel 2:
De benoeming heeft uitwerking op datum dat de functie effectief wordt opgenomen.
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De voorzitter sluit de vergadering om 21u25.
de secretaris
Pierre Ryckewaert
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de voorzitter
Michel Landuyt

