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Zitting gemeenteraad 12/02/2015
Aanwezig:

M. Landuyt, voorzitter;
J. Rommel-Opstaele, burgemeester;
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;
G. Soete, G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, T. Dedecker, F. Annys, M. Declerck, K. ClaeysGoemaere, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, M.
D'Hondt, B. Ryckewaert, L. Feys-Peelman, K. Devos, raadsleden;
J. Duchi, korpschef;
P. Ryckewaert, secretaris;

Verontschuldigd:

L. Landuyt, raadslid;
F. Annys, raadslid verontschuldigd voor 15, 16, 17, 18;
N. Lejaeghere, raadslid;
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.
P. Van Looy, sectorfunctionaris woont de volledige zitting bij als deskundige, onder meer met het oog
op het opmaken van het ontwerpverslag.
De voorzitter geeft de raad kennis van volgende stukken:
-

Brief gouverneur West-Vlaanderen dd. 30/01//2015 ivm goedkeuring politiebegroting
dienstjaar 2015;
Besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring van het
gemeentelijke RUP N° 38 Opstaele-Verhaeghe LV.

Openbare vergadering
1. Verslag gemeenteraadszitting dd. 15/01/2015 - goedkeuring
Op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen zijn op het verslag, reageert de burgemeester dat de
opmerkingen van raadslid J.M. Dedecker bij de behandeling van agendapunt 6 (IMWV – aanstelling in
vertegenwoordiger in de algemene vergadering) onderzocht werden en aanleiding hebben gegeven
tot een verslag van het diensthoofd secretariaat. Daaruit blijkt dat dit dossier correct en tijdig werd
behandeld door het secretariaat. Er worden uittreksels van dit verslag voorgelezen door de
burgemeester. Het verslag zelf (inclusief de bijlagen) wordt bezorgd aan alle aanwezige raadsleden.
Het zal opgenomen worden als bijlage bij het verslag van deze zitting.
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Daarop stelt raadslid J.M. Dedecker zich niet akkoord te verklaren met deze visie van de
burgemeester. Hij bezorgt aan de secretaris zijn stukken van het dossier en vraagt om deze volledig
op te nemen in het verslag van de vergadering van 15/01/2015.
De burgemeester verwijst naar de tussenkomst van raadslid T. Dedecker tijdens de vragenronde
i.v.m. de vervroegde beëindiging van de erfpacht van het tenniscomplex en de aanstelling van het
consultancybureau. Zij meldt aan de raad dat dit kantoor correct werd aangesteld en dat het
aanstellingsbesluit intussen aan het raadslid werd bezorgd.
Raadslid T. Dedecker merkt op dat hij nooit heeft gesteld dat het kantoor niet correct zou zijn
aangesteld. De burgemeester stelt dat raadslid T. Dedecker heeft gezegd geen beslissing van het
college van burgemeester en schepenen te hebben terug gevonden, terwijl er gebleken is dat er wel
een aanstellingsnotule was (nl. dd. 07/10/2014(TL1)). Het raadslid wenst uitdrukkelijk aan het verslag
van de vorige zitting een toevoeging dat de voorzitter van niets wist van dit dossier.
De voorzitter reageert daarop met de opmerking dat het college van burgemeester en schepenen
jaarlijks zo’n 5000 beslissingen neemt en dat men bijgevolg niet alles kan onthouden.
Raadslid J.M. Dedecker stelt dat er verschillende keren gevraagd werd aan de leden van college van
burgemeester en schepenen of men op de hoogte was van het bedoeld dossier i.v.m. de erfpacht.
Volgens het raadslid wist niemand van college van burgemeester en schepenen iets af van dit
dossier. Volgens het raadslid is dit essentieel en dient dit bijgevolg bij het verslag opgenomen te
worden. Diverse leden van het college betwisten dat zij van niets wisten. Het raadslid herhaalt zijn
vraag om de zittingen van de gemeenteraad op te nemen.
Raadslid G. Verdonck merkt op dat de paaltjes aan de Duinenweg (Schapenweide en ter hoogte van
de Sluisvaartstraat) nog steeds niet teruggezet zijn en dat de verlichting nog niet in orde werd
gebracht. Hij vraagt het college van burgemeester en schepenen er dringend werk van te maken met
het oog op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker.
Schepen L. Dewulf stelt een structurele oplossing uit te werken. Zij heeft het raadslid mails bezorgd
waaruit blijkt dat er reeds werk werd gemaakt van de verlichtingsproblematiek.
Gezien het resultaat van de stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor met
uitzondering van T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, B.
Ryckewaert, G. Verdonck en L. Maesen die tegen stemmen.
Stemming: 15 stemmen voor, 8 stemmen tegen
2. Lokale politie - aankoop kogelwerende vesten - goedkeuring beschrijving en raming alsook
vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen
De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in
openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst;
Overwegende dat de pas afgestudeerde inspecteurs van politie een individuele kogelwerende vest
verkrijgen via de federale politie bij het beëindigen van hun opleiding;
Gezien een aantal van de overige, oudere interventieleden die reeds langere tijd operationeel zijn in
de politiezone Middelkerke, nog niet beschikken over dergelijke vest;
Gelet op de beslissing op de vergadering van BOC POL76 van 30 juni 2014 (punt 2.2.4.);
Overwegende dat er al een aantal kogelwerende vesten werden aangekocht vorig jaar (CBS
23/12/2014) en dat nu voorgesteld wordt om nog 12 zichtbaar gedragen en 6 discreet gedragen
kogelwerende vesten aan te kopen;
Overwegende dat de 12 zichtbaar gedragen kogelwerende vesten kunnen worden aangekocht op
basis van de lopende meerjarige raamovereenkomst van de federale overheid, toegankelijk voor de
geïntegreerde politie met referentienummer DGS/DSA 2010 R3 360, toegewezen aan de firma
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Ambassador Arms bvba, Regentiestraat 73 te 9100 St. Niklaas voor een geraamd bedrag van € 7.300
(BTW incl.);
Gezien de 6 discreet gedragen kogelwerende vesten kunnen worden aangekocht op basis van de
lopende meerjarige raamovereenkomst van de federale overheid, toegankelijk voor de geïntegreerde
politie met referentienummer DGS/DSA 2010 R3 290, toegewezen aan de firma Mehler Vario System
Gmbh, Rue Edelzeller 44 te 36043 Fulda (D) voor een geraamd bedrag van € 2.700 (BTW incl.);
Gezien de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien zijn op de buitengewone begroting van de
politiezone Middelkerke voor het jaar 2015 onder artikelnummer 330/744-51;

Overwegende dat dit voorstel principieel werd goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen op 03/02/2015;

Beslist:
Artikel 1:

De beschrijving en raming voor een bedrag van € 10.000 (BTW incl.) goed te keuren voor de
aankoop van 12 zichtbaar gedragen en 6 discreet gedragen kogelwerende vesten ten
behoeve van de lokale politie.
Artikel 2:
Deze opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
via het raamcontract DGS/DSA 2010 R3 360 en DGS/DSA 2010 R3 290 van de federale overheid.
Artikel 3:

Toestemming te geven aan het college van burgemeester en schepenen om dit dossier
verder af te handelen.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3. Lokale politie - vacantverklaring 1 INP interventie
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 de benoeming van INP Birgen Blomme in de functie van INP lokale
recherche, zoals beslist door de gemeenteraad dd. 11/12/2014 (36), een plaats binnen de interventie
vrijkomt;
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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 interventie 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.
4. Gemeentelijke Algemene Politieverordening - diverse wijzigingen - goedkeuring
Op de vraag van raadslid D. Demarcke hoe aan de bevolking medegedeeld zal worden dat het
snoeihout niet gratis meer opgehaald wordt, wordt geantwoord door P. Van Looy dat de regeling i.v.m.
de tarifering van het snoeihout vervat zit in een ander reglement en dat het woord gratis bijgevolg
moest geschrapt worden uit de APV.
Volgens raadslid D. Demarcke moet het mogelijk zijn om het afval buiten te zetten de ochtend van de
ophaling zelf zonder een beginuur te vermelden, zodat ook mensen die zeer vroeg het huis verlaten
op een reglementaire wijze het afval kunnen aanbieden.
Schepen J. Devey stelt het voorstel te zullen onderzoeken. Hij wijst erop dat het toelaten om afval
buiten te zetten de avond voordien niet opportuun geacht wordt wegens kans op vandalisme en
openpikken van de zakken door meeuwen.
Op de vraag van raadslid G. Verdonck waarom het AGB ook markten en kermissen mag organiseren,
antwoordt schepen L. Dewulf dat het Marktplein in erfpacht werd gegeven aan de AGB.
Raadslid G. Verdonck vraagt of het verbod op het kamperen in mobilhomes er gekomen is op vraag
van de campinguitbaters en waarom dit punt niet in de vzw Toerisme aan bod is gekomen, terwijl de
personen die reizen met een mobilhome een interessant toeristisch doelpubliek vormen. De
burgemeester antwoordt dat er niet meer gekampeerd mag worden op het openbaar domein. Dit is
een gevolg van een brief van Toerisme-Vlaanderen waarin werd gesteld dat de gemeente op
onwettige wijze een camping zou uitbaten. Op het grondgebied van de gemeente zijn intussen meer
uitgeruste plaatsen voor mobilhomes beschikbaar.
Op de vraag van raadslid G. Verdonck of er controle gebeurt op het buitenzetten van afval de dag
voor de ophaling, antwoordt schepen J. Devey dat de gas-vaststellers controleren, maar dat het niet
mogelijk is om overal op te treden. Hij vindt dat sensibilisering en het geven van informatie belangrijk
is. Hij rekent ook op steun van de lokale politie.
Als antwoord op een vraag van raadslid G. Verdonck waarom de huidige reglementering i.v.m. de
nooduitgangen soepeler is dan de vroegere tekst, stelt schepen J. Devey dat de gemeentelijke
reglementering strenger was dan de koninklijke besluiten ter zake en dat dit nu aangepast wordt
conform de wettelijke reglementen.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeentelijke APV, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 08/12/1987 en later
gewijzigd;
Overwegende dat diverse wijzigingen noodzakelijk zijn, onder meer i.v.m.:
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het privatief gebruik van de openbare weg voor het plaatsen van terrassen (zoals regeling
Portiekenlaan, binnenstraten Westende-bad en Leopoldlaan);



aanpassen data indienen aanvragen publicitaire dijk- en strandspelen (15 mei i.p.v. 01 april);



mogelijk maken dat ook het AGB markten en kermissen organiseert;



schrappen kamperen in mobilhome op openbaar domein op sommige plaatsen;



toevoegen van een bijkomende insteekzone voor vaartuigen;



regeling ophaling huisvuil aanpassen aan realiteit;



hoofdstuk i.v.m. brandveiligheid van gebouwen en lokalen aanpassen aan recente wetgeving;



beperken gebruik van vogelschrikkanonnen;

Gezien het gemeentedecreet en de gemeentewet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gezien het resultaat van de stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor met
uitzondering van T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. Demarcke en B. Ryckewaert die tegen
stemmen.

Beslist
Artikel 1:
In de gemeentelijke algemene politieverordening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van
08/12/1987 en later gewijzigd,

1. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak) – afdeling 8 (Privatief gebruik van de
openbare weg) – onderafdeling 1bis (Ingebruikname van de openbare weg voor
de
handelszaken…) in artikel 36-10-3 bij het 3 liggend streepje volgende zin toegevoegd:
“Er wordt toegestaan dat op één paneel of glas vlak naast of van de inkom, op een ruimte van
maximum 50cm op 30cm, het menu en/of de naam van de zaak wordt aangebracht op een esthetisch
verantwoorde wijze met gebruikmaking van kwaliteitsvolle en duurzame materialen.”

2. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak…) – afdeling 8 (Privatief gebruik van de
openbare weg) – onderafdeling 1bis (Ingebruikname van de openbare weg voor
handelszaken…) artikel 36-10-8 geschrapt en vervangen door:
“Artikel 36-10-8: Portiekenlaan
De terrassen bedoeld in dit artikel moeten benevens de vermelde voorwaarden, tevens voldoen aan
de volgende bijzondere voorwaarden:
-

Tenzij anders vermeld zijn de algemene voorwaarden vervat in deze onderafdeling onverkort
van toepassing;

-

Enkel vóór horecazaken waar er zittend verbruik in de handelszaak zelf plaatsvindt door
consumenten op een daartoe behoorlijk voorziene en uitgeruste wijze;

-

Het terras moet volledig worden opgetrokken in wegneembare materialen en mag niet vast in
de grond verankerd zijn;

-

Het terras mag geplaatst en uitgebaat worden vanaf de 2
de
de 3 vrijdag van november van hetzelfde jaar;
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-

Eventuele parasols moeten reclamevrij zijn;

-

Luifels en zonneschermen zijn verboden;

-

De terrasuitrusting dient reclamevrij te zijn. Een vermelding van de naam van de zaak is wel
toegestaan;

-

het gebruik kan van 9u00 tot 24u00;

-

Het terras wordt gebouwd volgens de gegevens vermeld op het typeplan, zoals gevoegd als
bijlage 1 bij deze verordening, met dien verstande dat de Ral kleur 1013 is;

-

De vergunninghouder is geheel en alleen verantwoordelijk voor de stabiliteit en de veiligheid
van de constructie

-

langs beide zijden van de as van de weg moet minstens 4 meter vrijblijven;

-

Bij wijze van overgangsbepaling blijven de vergunningen die afgeleverd werden vóór
01/01/2015 voor het plaatsen van een terras in de Portiekenlaan geldig tot ten laatste
01/01/2020. Bij gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het terras is deze overgangsbepaling
niet van toepassing;
3. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak) – afdeling 8 (Privatief gebruik van de
openbare weg) – onderafdeling 1bis (Ingebruikname van de openbare weg voor
handelszaken…) artikel 36-10-9 geschrapt en vervangen door volgende bepaling:

“Artikel 36-10-9: Leopoldlaan
§1. Er kan een vergunning verleend worden voor het gebruik van de openbare weg vóór
handelszaken in het gerenoveerd gedeelte van de Leopoldlaan (= gedeelte tussen resp. huisnummers
1 en 181 en 2 en 284, vermelde huisnummers inbegrepen), mits minstens tevens voldaan wordt aan
volgende bijzondere voorwaarden:
-diepte van de inname wordt begrensd als volgt:


vanuit het gevelvlak:
o

diepte mag maximaal 1,90 m bedragen te rekenen vanuit het gevelvlak;

o

tegen de gevel van het gesloten terras of -bij afwezigheid van een gesloten
terras- vanaf de grenslijn vanaf de maximumdiepte bedoeld in het vorig lid
hebben de horeca-zaken de mogelijkheid om maximaal 1 rij zogenaamde
bistrotafeltjes te plaatsen met stoelen naast de tafel geplaatst tegen de gevel
van het gesloten terras of –bij afwezigheid van een gesloten terras- op de
grenslijn vanaf de maximumdiepte bedoeld in vorig lid.

o

De tafels en stoelen dienen stijlvol en kwaliteitsvol te zijn (zoals aluminium
onderstel, rieten stoelen, geen pvc- of gelijkaardige tafels en stoelen). Het
plaatsen van stijlvolle sierelementen in de bedoelde zone wordt toegestaan.

o

Publiciteit op terrasmeubilair is verboden. Enkel de naam van de horecazaak
mag vermeld worden.

o

Het geheel moet steeds esthetisch verantwoord zijn en dient onderhouden te
worden als een goed huisvader.

o

De tafels en stoelen of sierelementen mogen geplaatst worden telkens van 10
tot 24 uur. Het terrasmeubilair moet buiten deze periode en uren verwijderd
worden van de openbare weg.

o

Er mogen geen parasols, windschermen of dergelijk geplaatst worden.

o

Horeca-zaken zonder gesloten terras mogen de vergunde zone van maximaal
1,90m breedte afschermen met windschermen of windzeilen.
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vanuit de scheidingslijn tussen het voetpad en het fietspad, laad- en loszone of
parkeerplaats:
o

een minimale obstakelvrije loopweg van minstens anderhalve meter diepte te
rekenen vanuit de scheidingslijn tussen het voetpad en fietspad, laad- en
loszone of parkeerplaats moet gewaarborgd worden;

§2. Er kan een vergunning verleend worden voor het gebruik van het gedeelte van de openbare weg
gelegen tussen het gevelvlak en de denkbeeldige lijn die de gevels van de gesloten terrassen verbindt
vóór horecazaken zonder gesloten terras op het openbaar domein in het gerenoveerd gedeelte van de
Leopoldlaan (= gedeelte tussen resp. huisnummers 1 en 181 en 2 en 284, vermelde huisnummers
inbegrepen), mits minstens tevens voldaan wordt aan volgende bijzondere voorwaarden:
-

Vanuit de scheidingslijn tussen het voetpad en het fietspad, laad- en loszone of parkeerplaats
moet een minimale obstakelvrije loopweg van minstens anderhalve meter diepte gewaarborgd
worden;

-

Tenzij anders vermeld zijn de algemene voorwaarden vervat in deze onderafdeling onverkort
van toepassing;

-

Enkel vóór horecazaken waar er zittend verbruik in de handelszaak zelf plaatsvindt door
consumenten op een daartoe behoorlijk voorziene en uitgeruste wijze;

-

Het afbakenen van de vergunde ruimte met windschermen is vergunbaar, mits naleving van
volgende voorwaarden:




Indien de maximumhoogte van de afbakening 1 meter bedraagt:
o

er mogen volwandige windschermen gebruikt worden tot hoogstens één meter
vanaf de grond;

o

in hout of in kunststof. De kunststof dient gekleurd in ral 1019. Het hout dient
in houtkleur te blijven of uitgevoerd te worden;

o

aan de voorzijde zal tenminste één meter vrije doorgang volledig opengelaten
worden;

o

geen enkel voorwerp mag op de buitenrand van de windschermen
uitspringen;

Indien de maximumhoogte van de afbakening méér dan 1 meter bedraagt:
o

Het terras wordt gebouwd volgens de gegevens vermeld op het typeplan,
zoals gevoegd als bijlage 6 bij deze verordening;

o

aan de voorzijde zal tenminste één meter vrije doorgang volledig opengelaten
worden;

o

geen enkel voorwerp mag op de buitenrand van de windschermen
uitspringen;”

-

De terrasuitrusting (incl. eventuele wanden en windschermen) dient reclamevrij te zijn. Een
vermelding van de naam van de zaak is wel toegestaan;

-

Het gebruik kan van 10u00 tot 24u00;

-

De vergunninghouder is geheel en alleen verantwoordelijk voor de stabiliteit en de veiligheid
van de constructie

§3. Voor bepaalde handelszaken gelegen aan de noordzijde van de Leopoldlaan geldt volgende
specifieke regeling:
- t.h.v. huisnummer 60 (fietsenverhuurder) wordt de mogelijkheid tot inname van het openbaar domein
begrensd als volgt:
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een minimale obstakelvrije loopweg van minstens anderhalve meter breedte te
rekenen vanuit het gevelvlak



breedte mag maximaal 1,90m bedragen te rekenen vanuit de scheidingslijn tussen
fietspad en voetpad

- t.h.v. huisnummer 24 (quadverhuurder) wordt de mogelijkheid tot inname van het openbaar domein
begrensd als volgt:


een minimale obstakelvrije loopweg van minstens 2,20m breedte te voorzien vanuit
het gevelvlak”

4. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak) – afdeling 8 (Privatief gebruik van de
openbare weg) – onderafdeling 1bis (Ingebruikname van de openbare weg voor
handelszaken…) artikel 36-10-9quater geschrapt en vervangen door volgende bepaling:
“Artikel 36-10-9 quater: terrassen op de openbare weg binnenstraten Westende-bad
Er kan vergunning verleend worden voor het plaatsen van een wegneembaar en niet-gesloten terras
op de gemarkeerde parkeerruimte voor de handelszaak, mits minstens tevens voldaan wordt aan
volgende bijzondere voorwaarden:
- voor horecazaken;
-

voor het plaatsen van niet-gesloten terrassen;

-

enkel op de daartoe door het college van burgemeester en schepenen aangewezen
parkeerplaatsen op de openbare weg;

-

verdeeltoestellen (zoals drankautomaten, kauwgomautomaten, dispensers voor tijdschriften,
…) mogen niet in de terraszone opgesteld worden;

-

de terrasuitrusting (incl. eventuele wanden en windschermen) dient reclamevrij te zijn. Een
vermelding van de naam van de handelszaak is wel toegestaan.

-

het plaatsen van zonneschermen en luifels is niet toegelaten;

-

deze vergunning kan niet gecombineerd worden met een vergunning bedoeld in art. 36-10-9
ter.

-

het afbakenen van de vergunde ruimte met windschermen wordt als volgt geregeld:


indien enkel uitbating en/of plaatsing tijdens de periode waarin bepaalde
binnenstraten van Westende-bad verkeersluw gemaakt wordt, overeenkomstig de van
toepassing zijnde vaste of tijdelijke politiereglementen:


het afbakenen van de vergunde ruimte met windschermen vergunbaar, mits
naleving van volgende voorwaarden:




Indien de maximumhoogte van de afbakening 1 meter bedraagt:
o

er mogen volwandige windschermen gebruikt worden tot
hoogstens één meter vanaf de grond;

o

in hout of in kunststof. De kunststof dient gekleurd in ral 1019.
Het hout dient in houtkleur te blijven of uitgevoerd te worden;

o

aan de voorzijde zal tenminste één meter vrije doorgang
volledig opengelaten worden;

o

geen enkel voorwerp mag op de buitenrand van de
windschermen uitspringen;

Indien de maximumhoogte van de afbakening méér dan 1 meter
bedraagt:
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o

Het terras wordt gebouwd volgens de gegevens vermeld op
het typeplan, zoals gevoegd als bijlage 6 bij deze
verordening;

o

aan de voorzijde zal tenminste één meter vrije doorgang
volledig opengelaten worden;

o

geen enkel voorwerp mag op de buitenrand van de
windschermen uitspringen;

indien uitbating en/of plaatsing ook buiten de periode waarin bepaalde binnenstraten
van Westende-bad verkeersluw gemaakt wordt, overeenkomstig de van toepassing
zijnde vaste of tijdelijke politiereglementen:


het afbakenen van de vergunde ruimte met windschermen is verplicht, met
naleving van volgende voorwaarden:
o

Het terras wordt gebouwd volgens de gegevens vermeld op
het typeplan, zoals gevoegd als bijlage 6 bij deze
verordening;

o

aan de voorzijde zal tenminste één meter vrije doorgang
volledig opengelaten worden;

o

geen enkel voorwerp mag op de buitenrand van de
windschermen uitspringen;

o

Het terras mag geplaatst en uitgebaat worden vanaf de 2de
zaterdag van maart tot en met de 3de vrijdag van november
van hetzelfde jaar.”

5. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak) – afdeling 8 (Privatief gebruik van de
openbare weg) – onderafdeling 3 (Publicitaire dijk- en strandspelen…) in artikel 41 in
punt 1 de woorden “1 april” geschrapt en vervangen door:
“15 mei”
6. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak) – afdeling 13 (Markten) – subafdeling 1
(definities en vergunning) in artikel 53 een bepaling toegevoegd, luidend als volgt:
“AGB Middelkerke: het AGB Middelkerke kan door het college van burgemeester en schepenen
gemachtigd worden om markten te organiseren overeenkomstig de bepalingen vervat in deze
afdeling. In voorkomend geval wordt het AGB Middelkerke naargelang het geval gelijkgesteld met een
via gemeentelijke concessie aangewezen exploitant of een erkende gemeentelijke vereniging.”

7. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak) – afdeling 14 (Kamperen en overnachten…)
artikel 75 §3 geschrapt.
8. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak) – afdeling 15 (Kermissen) in artikel 75-1
(definities) een bepaling toegevoegd, luidend als volgt:
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“Het AGB Middelkerke kan door het college van burgemeester en schepenen gemachtigd worden om
kermissen te organiseren overeenkomstig de bepalingen vervat in deze afdeling. In voorkomend geval
wordt het AGB Middelkerke gelijkgesteld met een erkende gemeentelijke vereniging.”
9. Wordt in hoofdstuk 3 (zee, strand en duinen) – afdeling 6 (vaartuigen) – onderafdeling 3
(bepalingen betreffende de vaartuigen onder zeil of met motor…) in artikel 96-35 §1 in
zone 1 de woorden “ten oosten van het gebouwde strandhoofd” geschrapt en vervangen
door de woorden “ ten westen van het gebouwde strandhoofd.”
10. Wordt in hoofdstuk 3 (zee, strand en duinen) – afdeling 6 (vaartuigen) – onderafdeling 3
(bepalingen betreffende de vaartuigen onder zeil of met motor…) in artikel 96-35 §1 een
nieuwe zin toegevoegd, luidend als volgt:
“zone 3: een strook van 85 meter ten oosten van de Strandlaan tussen de strandhoofden ter hoogte
van de Strandlaan aan de ene kant en het strandhoofd die de westzijde van de surfzone afbakent aan
de andere kant.”
11. Wordt in hoofdstuk 4 (Reinheid en milieuzorg) – afdeling 3 (ophalen en verwijderen van
de
vuilnis) in artikel 106 in de 9 alinea het woord “gratis” geschrapt.
12. Wordt in hoofdstuk 4 (Reinheid en milieuzorg) – afdeling 3 (ophalen en verwijderen van
vuilnis) in artikel 107 het getal “20” vervangen door het getal “15”.
13. Wordt in hoofdstuk 4 (Reinheid en milieuzorg) – afdeling 3 (ophalen en verwijderen van
vuilnis) artikel 108 geschrapt en vervangen door volgende bepaling:
“Artikel 108: waar en wanneer aanbieden:
Zakken en containers voor de ophaling van huishoudelijk restafval, PMD, met huishoudelijk
gelijkgesteld bedrijfsafval, bedrijfsafval en het papier en karton (zowel voor de privé of gemeentelijke
ophaling) moeten geplaatst worden aan de rand van de openbare weg (dit is in principe tegen de
gevel van de woning of de scheidingslijn tussen het openbaar domein en het privaat domein), zonder
evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen.
Wanneer:
Restafval – zakken

Op de dag van de ophaling vanaf 06u tot
ophaling.

Restafval – containers

Vanaf 21u30 op de dag vóór de ophaling tot
ophaling.
(Geledigde containers moeten zo snel mogelijk
verwijderd worden van het openbaar domein.)

PMD en papier/karton

Op de dag van de ophaling vanaf 06u tot
ophaling.

Uitzonderingen voor restafval in nachtophaling:
Is van toepassing in de toeristische zone, zowel
geografisch als qua periode vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen bij wijze
van uitvoeringsmaatregel
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opgehaald worden.
(Geledigde containers moeten zo snel mogelijk
verwijderd worden van het openbaar domein.)
14. Wordt in hoofdstuk 6 (openbare veiligheid) de afdelingen 1 t.e.m. 6 geschrapt en
vervangen door:

“Afdeling 1: Gebouwen en lokalen
Onderafdeling 1: Toepassingsgebied
Artikel 129:
Behoudens uitdrukkelijke afwijking, wordt aan de in deze afdeling gebruikte terminologie dezelfde
betekenis gegeven als in de basisnorm conform het koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand
en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. In het bijzonder de bijlagen 1, 2-1 en 5.
Artikel 130:
De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op alle gebouwen, lokalen of plaatsen waar het
publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft, en waar 100 personen
of meer kunnen aanwezig zijn.
Het is verboden publiek toe te laten tot gebouwen, lokalen en plaatsen die niet beantwoorden aan de
voorschriften van Afdeling 1 van Hoofdstuk 6.
Artikel 131:
In handelsinrichtingen, die niet opgenomen zijn in de lijst van de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke
inrichtingen, wordt het maximum toegelaten aanwezigen als volgt bepaald :


Op elke verdieping : 1 persoon per 3 m² totale oppervlakte.

In café's, restaurants, bars, dancings, verbruiksalons, vergaderzalen, conferentiezalen, feestzalen en
soortgelijke instellingen, wordt het maximum toegelaten aanwezigen bepaald op 1 persoon per
vierkante meter totale oppervlakte van de instelling.
In de inrichtingen waar vaste zetels zijn aangebracht, is het maximum aantal aanwezigen gelijk aan
het aantal zitplaatsen.
In elk geval moet het maximaal toegelaten aantal aanwezigen berekend volgens dit artikel aan de
Burgemeester medegedeeld worden, en vermeld worden in het veiligheidsregister dat in iedere
instelling voorhanden moet zijn. Het moet tevens worden aangeduid op een bordje, dat duidelijk
leesbaar en voor iedereen zichtbaar door de zorgen van de uitbater in de instelling wordt aangebracht.

Onderafdeling 2: Inplantingen en toegangswegen
Artikel 132:
Het gebouw moet voortdurend bereikbaar zijn voor de brandweer.
Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats:


ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg;



ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die
de volgende karakteristieken vertoont:
o
o
o
o

minimale vrije breedte: 4 m;
minimale draaicirkel met draaistraal 11m aan de binnenkant en 15 m (aan de
buitenkant);
minimale vrije hoogte: 4 m;
maximale helling: 6%;
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o

draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale
asbelasting van 13 ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein
vervormen.

Voor de kunstwerken welke zich op de toegangswegen bevinden, richt men zich naar NBN B 03-101.
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn
enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de gebruikers, noch de
actie van de brandweer in het gedrang komen.

Onderafdeling 3: Bouwmaterialen en versieringen
Artikel 133:
Materialen die gemakkelijk ontvlambaar zijn of een giftige rook kunnen ontwikkelen zoals: rietmatten,
stro, karton, boomschors, papier alsmede brandbare textielstoffen en kunststoffen, mogen niet als
versiering noch als bouwmateriaal aangewend worden voor de wanden en ook niet voor de plafonds
en de valse plafonds. Onder versieringen wordt niet verstaan de normale, functionele stoffering
(gordijnen en overgordijnen aan ramen, vaste muurbekleding, tafellinnen, vloerbekleding e.d.).
Op moment van vernieuwing van vloer-, wand- of plafondbekledingen in publiek toegankelijke lokalen
en evacuatiewegen moeten deze voldoen aan:
Verticale wanden

C-s2,d2

Plafonds en verlaagde
plafonds

C-s2,d0

Vloeren

C FI-s2

Artikel 134:
(Geschrapt.)

Onderafdeling 4: Uitgangen en trappen
Artikel 135:
De trappen, gangen en deuren, evenals de wegen die ernaar toe leiden, hierna met de term “uitgang”
aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken.
De breedte van de uitgangen moet in verhouding zijn van 1cm per voorzien persoon met een
minimumbreedte van 80cm. De doorgangshoogte bedraagt minimum 2m.
Het aantal uitgangen bepaalt zich tot het getal staan- en /of zitplaatsen en in volgende verhouding:
van 01 tot en met 99 personen
van 100 tot en met 499 personen
voor meer dan 500 personen

1 uitgang
2 uitgangen
een bijkomende uitgang per schijf van 500 personen
of een fractie van 500 personen
Deze uitgangen moeten zo ver mogelijk van elkaar liggen.
Artikel 136:
De uitgangswegen en deuren moeten een totale breedte hebben, die tenminste gelijk is - in centimeter
- aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de inrichting te ontruimen.
Elke uitgang moet evenwel een vrije breedte hebben van minimum 80 centimeter.
Artikel 137:
Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke
lokalen heeft, moeten deze door vaste trappen worden bediend.
Verdiepingen waar het maximum aantal toegelaten personen 100 of meer bedraagt, moeten over
tenminste 2 afzonderlijke trappen beschikken.
Verdiepingen waar het maximum aantal toegelaten personen 500 of meer bedraagt, moeten over
tenminste 3 afzonderlijke trappen beschikken.
De trappen moeten een totale breedte hebben in centimeter tenminste gelijk aan het aantal personen
door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de inrichting te bereiken, vermenigvuldigd
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met 1,25 indien het om dalende trappen gaat. Voor stijgende trappen zal 2 als vermenigvuldiger
dienen toegepast.
Het berekenen van deze breedten, moeten gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het verlaten van
het gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige verdieping vervoegen en dat deze
al ontruimd is als zij er aankomen. Wanneer het aantal van deze personen niet met voldoende
benadering kan vastgesteld worden, stelt het bedrijfshoofd dit aantal op eigen verantwoordelijkheid
vast.
In ieder geval moet de breedte van elke trap minimum 80 centimeter bedragen.
Artikel 138:
Om aan de eisen van artikel 137 te voldoen :


komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan 10 % niet in
aanmerking;



moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20
centimeter.

Draaitrappen kunnen toegestaan worden mits de aantrede op de looplijn minimum 20 centimeter
bedraagt.
Artikel 139:
De trappen dienen, op de gepaste plaats(en), voorzien te zijn van stevige leuningen.
De treden moeten slipvrij zijn.
Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden.
Artikel 140:
In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen hinder
vormen voor een vlotte doorgang van het publiek.
Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen die een vlotte
evacuatie kunnen in gevaar brengen of vertragen.
De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden
gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen.
Artikel 141:
De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin opendraaien.
Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen geval vergrendeld of met een sleutel
gesloten worden.
Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen
open en moeten tijdens de openingsuren van de inrichting permanent en vergrendeld openblijven.
Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder type, die bij gewone druk alleen
naar binnen draaien maar bij een sterkere druk ook naar buiten kunnen draaien; deze hoeven niet
tijdens de openingsuren van de inrichting permanent vergrendeld open te blijven.
De deuren in de uitgangswegen die 2 uitgangen verbinden moeten in beide richtingen opendraaien.
Draaideuren en draaipaaltjes zijn in uitgangen niet toegelaten.
Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden, mits zij bij het uitvallen van de elektrische
stroom of een ander defect, vanzelf in open stand worden gebracht.
Artikel 142:
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te plaatsen op
de trappen, in de uitgangswegen, uitgangen, nooduitgangen en wegen die er naartoe leiden, of die de
nuttige breedte ervan kunnen verminderen.
Artikel 143:
Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de overlopen en in de
vluchtruimten bij trappenhuizen en liften.
De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de
veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
Deuren die niet naar een uitgang leiden, moeten een duidelijke vermelding "geen uitgang" dragen.
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Artikel 144:
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken
dragen.
Artikel 145:
De glazen deuren en de deuren met glazen panelen bestaan uitsluitend uit veiligheidsglas.

Onderafdeling 5: Verlichting en elektrische installaties
Artikel 146:
De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige
verlichtingsbron.
Artikel 147:
Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie.
Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten,evenals aan het
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.). Er moet een attest afgeleverd worden
door een erkend organisme.
De elektrische leidingen die installaties of toestellen voeden die bij brand absoluut in dienst moeten
blijven, worden zodanig geplaatst dat de risico’s van algehele buitendienststelling gespreid zijn.
Op hun tracé tot aan het compartiment waar de installatie zich bevindt, hebben de elektrische
leidingen de volgende brandweerstand:




ofwel een intrinsieke brandweerstand die minimaal
o

PH 60 bedraagt volgens NBN EN 50200 voor leidingen waarvan de buitendiameter
kleiner is dan of gelijk aan 20 mm en waarvan de doorsnede van de geleiders kleiner
is dan of gelijk aan 2, 5 mm²;

o

Rf 1 h bedraagt volgens add. 3 van NBN 713-020 voor leidingen waarvan de
buitendiameter groter is dan 20 mm of waarvan de doorsnede van de geleiders groter
is dan 2,5 mm²;

ofwel Rf 1 h, volgens add. 3 van NBN 713-020, voor leidingen zonder intrinsieke
brandweerstand die in kokers zijn geplaatst.

Deze vereisten zijn niet van toepassing indien de werking van de installaties of toestellen verzekerd
blijft zelfs bij het uitvallen van de energievoeding.
De bedoelde installaties of toestellen zijn:
a) de veiligheidsverlichting en eventueel de vervangingsverlichting;
b) de installaties voor melding, waarschuwing en alarm;
c) de installaties voor rookafvoer;
d) de waterpompen voor de brandbestrijding en eventueel de ledigingspompen;
e) de liften bestemd voor de evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bedoeld
Autonome stroombronnen.
De stroomkringen moeten kunnen gevoed worden door één of meer autonome stroombronnen; het
vermogen van die bronnen moet voldoende zijn om gelijktijdig alle aan die stroomkringen aangesloten
installaties te voeden.
Zodra de normale stroom uitvalt, verzekeren de autonome bronnen automatisch en binnen 1 minuut,
de werking gedurende één uur van de bovenvermelde installaties.
Veiligheidsverlichting.
De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de normen NBN EN 1838, NBN EN 605982-22 en NBN EN 50172. Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron,
maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autono(o)m(e)
stroombron(nen).
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Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt,
mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

Onderafdeling 6: Verwarming en brandstof
Artikel 148:
In verband met de verwarmingsinstallaties zullen alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen
om verhitting, ontploffing of ander brandgevaar te voorkomen.
Voor wat betreft installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen.
Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap. De
installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht voldoen tevens aan:


NBN D 51-001 - Centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregeling - Lokalen voor druk
reduceer inrichtingen van aardgas;
 NBN D 51-003 - Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen;
 NBN D 51-004 - Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen Bijzondere installaties.
Artikel 149:
De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten hun verbrandingsgassen naar buiten
afvoeren, met uitzondering van de stralingspanelen die op voldoende hoogte geplaatst zijn in
onbewoonde lokalen als die een grote ruimte beslaan (kerk, tentoonstellingshal, enz.) of overvloedig
verlucht worden (terrassen, inkom van inrichtingen, enz.).
Artikel 150:
Verplaatsbare verwarmingstoestellen zijn verboden.
Artikel 151:
De verwarmingsketel en de brandstoffenvoorraad moeten in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal
worden ondergebracht, waarvan de wanden een weerstand tegen brand van tenminste 1 uur moeten
hebben. Deze lokalen mogen geen enkele rechtstreekse verbinding hebben met voor het publiek
toegankelijke lokalen.
Wanneer de ketel echter gevoed wordt door gas dat lichter is dan de lucht, dan mag hij geplaatst
worden in een lokaal dat ook tot andere doeleinden dient, als de te verwarmen ruimte niet groter is
dan 1.000 kubieke meter.
Op branders met vloeibare brandstof dient een automatische blusinstallatie voorzien en op branders
met gasvormige brandstof een gaslekdetector.
De deuren van de in tweede alinea bedoelde lokalen moeten een weerstand tegen brand van
tenminste een half uur hebben en zelfsluitend zijn.
Artikel 152:
De toevoerleiding tussen de brandstoffenvoorraad en de stookplaats moet van metaal zijn en stevig
bevestigd worden.
Ze moet een afsluitkraan hebben buiten de stookplaats en het lokaal van de brandstoffenvoorraad en
gemakkelijk bereikbaar zijn.
Artikel 153:
In de voor het publiek toegankelijke gebouwen zijn de gasmeters van het type "beschermde meter" of
"versterkte meter". Als de meter beschermd is door een afsluitkraan buiten het gebouw, moet de
plaats van die kraan gesignaleerd worden.
Artikel 154:
De gasmeter moet in een behoorlijk verlucht lokaal geplaatst worden. Hij mag in de stookplaats
ondergebracht worden, als de verwarmingsinstallatie werkt met leidinggas.
Artikel 155:
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Recipiënten met een vloeibaar gemaakt gas mogen niet in een kelderverdieping geplaatst worden. Zij
moeten ofwel in de open lucht ofwel in een uitsluitend daartoe bestemd en behoorlijk verlucht lokaal
ondergebracht worden.
De lege recipiënten die vloeibaar gemaakte gassen bevat hebben, moeten in de open lucht
opgeslagen worden.

Onderafdeling 7: Brandbestrijdingsmiddelen
Artikel 156:
De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen. Hij raadpleegt de bevoegde
diensten dienaangaande.
In de lokalen toegankelijk voor het publiek moeten tenminste 2 snelblustoestellen van het type 6 kg.
poeder ABC opgesteld zijn of een gelijkaardig alternatief in overleg met de brandweer.
In de nabijheid van de stookplaats moet een toestel met 5 kg. CO² of 6 kg. poeder ABC opgesteld zijn,
indien de verwarming niet geschiedt met aardgas.
De frietketels dienen voorzien te zijn van een goed sluitend deksel.
Artikel 157:
Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op
doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.
Het moet steeds onmiddellijk in werking gebracht kunnen worden.
Artikel 158:
De inrichting moet op het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke nabijheid van het
telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, moeten de oproepnummers van de
hulpdiensten aangeduid worden.
Artikel 159:
Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden. Sommige
personeelsleden, vooraf aangeduid om reden van de aard van hun functie, moeten geoefend worden
in het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.
Artikel 160:
In de lokalen waar het niet verboden is te roken, moeten er asbakken in voldoende getal en op nuttige
plaatsen aanwezig zijn. Zij dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een
goed sluitend deksel.
Artikel 161:
In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen afval noch afgedankte voorwerpen of
producten bewaard worden.
Artikel 162:
De technische uitrusting en veiligheidsuitrusting van de inrichting worden in goede staat gehouden. De
exploitant laat op zijn verantwoordelijkheid periodiek die uitrusting door bevoegde personen
onderhouden en controleren op basis van de onderstaande tabel.
VOORWERP

UITVOERDER

PERIODICITEIT

Goederen- en keukenlift

EDTC

Driemaandelijks

Personenlift

EDTC

drie- of zesmaandelijks
(onderhoudscontract niet/wel
via gecertificeerde firma)

Hoogspanning

EDTC

jaarlijks

Laagspanning

EDTC

Vijfjaarlijks
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Veiligheidsverlichting (werking, autonomie)

BP

driemaandelijks

Gasleidingen en –toestellen, vaste lpgtanks (dichtheidscontrole)

EDTC of BT

driejaarlijks

Automatische
gasdetectie/brandstofafsluiters (indien
aanwezig: goede werking)

EDTC

jaarlijks

Verwarmings- en
luchtbehandelingstoestellen (goede
werking) inclusief conformiteit afvoer
rookgassen en aanvoer verse lucht voor
toestellen met open verbranding

BT

jaarlijks

Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op
vloeibare/vaste brandstof)

BT

jaarlijks

Melding-, waarschuwings- en
alarminstallatie (autonomie, goede werking)

EDTC

jaarlijks

Algemene automatische branddetectie
(conformiteit, autonomie, goede werking)
inclusief bij brand zelfsluitende
brandwerende deuren en luiken,
rookevacuatiekoepels

EDTC

jaarlijks

Autonome branddetectoren

BP

driemaandelijks

Filters en kokers van dampkappen

BP

jaarlijks

Draagbare brandblustoestellen (goede
werking) en axiaal gevoede muurhaspels
indien aanwezig

BT

Jaarlijks

(Zs) brandwerende deuren en luiken,
blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen,
ladders enzovoort (goede staat,
bruikbaarheid)

BP

tijdens de uitbating

EDTC: externe dienst voor technische controles
BP:
bevoegde persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 van
het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft
BT:
bevoegde technicus: persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de
nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles te doen
Artikel 163:
De binnenwanden die de scheiding vormen tussen, enerzijds, de voor het publiek toegankelijke
lokalen - evenals de aanhorigheden, zoals aanrechtkeukens, muurkasten, lokalen die als
drankopslagplaats gebruikt worden - en hun uitgangen en anderzijds, de overige delen van het
gebouw, dienen EI60 te hebben.
Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en eventueel geïsoleerd op een wijze die
analoog is aan die van een getest plafond met een weerstand tegen brand van tenminste EI 60
kunnen toegelaten worden.
De deuren in die binnenwanden dienen een weerstand tegen brand van tenminste een halfuur te
hebben.
Artikel 164:
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De valse plafonds dienen, voor wat het criterium van stabiliteit bij brand betreft, een weerstand tegen
brand van tenminste een R30 hebben.
Artikels 165 t.e.m. 167:
(Geschrapt.)

Onderafdeling 9: Aanvullende bepalingen betreffende de openbare
lokalen waar gedanst wordt
Artikel 168
Deze onderafdeling is toepasselijk op :
a. Openbare dansgelegenheden en dancings: lokalen die specifiek zijn bestemd om geregeld te
dansen of openbare bals te geven.
b. Andere openbare lokalen waar geregeld gelegenheidsdansen plaatsvinden, inzonderheid
gelagzalen van drankgelegenheden.
Openbare lokalen waar slechts uitzonderlijk gedanst wordt, vallen niet onder toepassing van dit
reglement.
Danspartijen moeten in dergelijke gevallen evenwel minstens veertien kalenderdagen vooraf bij de
Burgemeester worden aangegeven, die voor de aanvang een gemotiveerd weigeringsbesluit kan
treffen.
Artikel 169:
In de inrichtingen waarvan sprake in artikel 168 mag enkel worden gedanst wanneer de exploitant in
bezit is van een attest afgegeven door de Burgemeester, waarin tevens wordt bevestigd dat aan alle
voorschriften van deze onderafdeling wordt voldaan.
Het attest moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd in de loop van de maand januari voor de
inrichtingen bedoeld in artikel 168 b. Dergelijk attest moet eveneens worden aangevraagd bij de
opening of heropening of na grondige verbouwing, vernieuwing of herinrichting en dit voor de dancing
of dansgelegenheid voor de eerste maal of opnieuw in bedrijf wordt gesteld. De eerstvolgende vraag
tot hernieuwing van het attest moet in dergelijke gevallen gebeuren in de loop van de maand januari
nadat een volledig jaar is verlopen sedert het aanvangen of opnieuw aanvangen van de uitbating.
Artikel 170:
De indeling van de dansgelegenheid dient volledig overeenstemmend te zijn met het bij de
bouwaanvraag bijgevoegd plan.
Artikel 172:
De verbindingsdeuren tussen de dansgelegenheid en de lokalen, niet behorende tot de uitbating van
de dansgelegenheid, moeten EI160 en zelfsluitend zijn.
Artikel 173:
De deuren moeten naar buiten openslaan in de richting van de uitgang en gemakkelijk kunnen
geopend worden, met dien verstande evenwel dat deze die rechtstreeks op de openbare weg
uitgeven niet buiten de rooilijn mogen komen.
Indien de deuren noodzakelijkerwijze naar binnen opendraaien, moeten deze kunnen openslaan
tegen een vast gedeelte van het gebouw en er stevig kunnen aan bevestigd worden.
Gedurende de openingsuren moeten deze deuren in open stand worden vastgezet.
Artikel 174:
Er moet een nooduitgang zijn, bij voorkeur aan de tegenovergestelde kant van de ingang van de zaal.
Deze nooduitgang moet opendraaien in de zin van de uitgang, moet volledig afhankelijk zijn van de
eigenlijke dansgelegenheid, moet rechtstreeks op de openbare weg uitgeven, of op een veilige open
ruimte waarvan de oppervlakte in verhouding staat tot de maximale capaciteit van de
dansgelegenheid, zonder dat ingewikkelde gangen of lokalen dienen doorlopen te worden. Meerdere
nooduitgangen kunnen worden opgelegd in functie van de structuur of capaciteit van de dancing of
dansgelegenheid.
Artikel 175:
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Alle gewone- en nooduitgangen dienen ten alle tijde aangeduid te zijn met een verlichte aanduiding
"uitgang" of "nooduitgang". Deze aanduiding moet boven de deuren aangebracht zijn in witte letters
op groene achtergrond of groene letters op witte grond, zodanig dat de aanduidingen in alle
omstandigheden duidelijk leesbaar en zichtbaar zijn.
De hoogte van de letters bedraagt minstens 115 millimeter. De uitgangen en nooduitgangen moeten
steeds vrij blijven van hindernissen en een gemakkelijke ontruiming mogelijk te maken.
Artikel 176:
De dansgelegenheid moet behoorlijk verwarmd en verlucht zijn. Alle veiligheidsmaatregelen moeten
worden getroffen om verhittingen, ontploffingen en brand te vermijden.
Artikel 177:
Er mag absoluut geen gebruik gemaakt worden van open vuren of verplaatsbare
verwarmingstoestellen.
Artikel 178:
De vuurhaarden van de verwarmingstoestellen en hun brandstofvoorraad worden geplaatst in een
goed verlucht lokaal uitsluitend tot dit gebruik voorbehouden en dat niet rechtstreeks op de danszaal
uitgeeft.
Op de branders moet een voldoende automatische blusinstallatie worden voorzien, uitgezonderd
wanneer met gas wordt gestookt.
Op de toevoerleiding van de brandstofvoorraad naar de brander moet een afsluitkraan worden
geplaatst, op een veilige gemakkelijk bereikbare plaats, buiten de stookplaats gelegen.
Artikel 179:
(Geschrapt.)
Artikel 180:
Een voldoende hoeveelheid geschikte blusmiddelen moet opgesteld worden op een goed zichtbare en
bereikbare plaats, in akkoord met de officier van de gemeentelijke of gewestelijke brandweerdienst.
Deze toestellen dienen minstens één maal per jaar door een daartoe bevoegd organisme nagezien en
beproefd te worden.
De controlekaart moet steeds aan het toestel bevestigd zijn.
Artikel 181:
Er mogen geen licht ontvlambare vloeistoffen of vloeibaar gemaakte gassen in de dansgelegenheid of
aanhorigheden opgestapeld worden.
Artikel 182:
Buiten het gebouw zal op de gastoevoerleiding door de gasmaatschappij een afsluiter worden
geplaatst.
Deze zal op de voorgevel worden aangeduid met de letter "G".
De hoofdkraan van de gastoevoer en de hoofdschakelaar van de elektriciteit dienen zo veel mogelijk
buiten de eigenlijke danszaal geplaatst te zijn en zo dicht mogelijk bij de openbare weg of tegenaan
een der uitgangen.
Artikel 183:
Houders, met butaan- of propaangas gevuld, worden in de dansgelegenheid niet toegelaten.
Artikel 184:
De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. De elektriciteit is verplicht als algemeen
verlichtingssysteem.
Artikel 185:
(Geschrapt.)
Artikel 186:
De inrichtingen moeten van een goed verluchtingssysteem worden voorzien. Desgevallend kunnen
door de Brandweer ventilatiekoepels of rookluiken voorgeschreven worden.
Artikel 187:
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(geschrapt.)
Artikel 188:
Voor nieuwe of volledig heringerichte dancings of openbare dansgelegenheden bedoeld in artikel 168
a, gelden volgende bijkomende voorwaarden en voorschriften:
De minimum graad van weerstand tegen brand van de volgende bouwelementen is :
R 60 :

- voor de muren, balken, kolommen e.a. die tot de algemene stabiliteit van het gebouw
bijdragen;
R 60 : - voor de overige muren, vloeren, zolderingen, trappen;
- voor de deuren, verbinding gevend tussen de dancing en de lokalen of ruimten niet
behorend tot de uitbating;
R 30 : - voor de wand- en plafondbekledingen en de valse plafonds.
De verschillende graden van weerstand tegen brand dienen te worden toegepast overeenkomstig de
bepalingen van de norm NBN 713.020 of NBN EN 13501-2 en NBN EN 1364-2
Vestiging van openbare dansgelegenheden of dancings in ondergrondse verdiepingen is verboden.
Artikel 189:
Alle elektrische installaties en inzonderheid de noodverlichting moeten door het Ministerie van
Economische Zaken erkend organisme aan keuring en nazicht worden onderworpen.
Een attest waaruit blijkt dat aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan, moet telkens gevoegd
worden bij de aanvragen bedoeld in artikel 169 Het attest mag geen datum dragen die meer dan 3
maanden vooraf gaat aan de dagtekening van de aanvraag.
Artikel 190:
De eigenaars en de huurders van de inrichtingen bedoeld in artikel 168 moeten de nodige
brandverzekeringen nemen.
Een afschrift van de polis moet bij de eerste aanvraag tot uitbating worden gevoegd. Bij de latere
aanvragen moeten telkens het bewijs worden voorgelegd dat de premies werden betaald.
Artikel 191:
De vaststelling dat aan de veiligheidsvoorschriften van deze onderafdeling is voldaan moet blijken uit
een gunstig brandweerverslag.
Dit verslag is vereist:
Bij opening of heropening, verbouwing of vernieuwing;
bij grondige herinrichting, verbouwing of vernieuwing;
om de 2 jaar voor de inrichtingen waar de toestand ongewijzigd blijft.
Het verslag wordt door het gemeentebestuur aangevraagd bij de bevoegde brandweerdienst.
Indien het verslag van de bevoegde brandweerdienst voorwaardelijk gunstig is, stelt de Burgemeester
de termijn vast waarin moet voldaan worden aan de opmerkingen. De brandweerdiensten controleren
de uitvoering en leggen een aanvullend verslag voor.
Artikel 192:
De eigenaar(s), huurder(s), uitbater(s) of welkdanige personen die aan de uitbating van de
dansgelegenheid deelnemen, zijn verplicht met het oog op een regelmatige controle te allen tijde
toegang te verlenen aan de Burgemeester of diegene die hem namens het gemeentebestuur of de
gemeentediensten vertegenwoordigt, aan de bevoegde plaatselijke of gewestelijke
brandweerbevelhebber alsook aan de lokale politie.
Artikel 193:
De Burgemeester kan het attest slechts afgeven nadat de aanvraag bedoeld in artikel 169 in zijn bezit
is met toevoeging van de bewijsstukken en attesten vermeld in de artikelen 189 en 190 en nadat de
brandweer een gunstig verslag heeft opgemaakt, zoals beschreven in artikel 191.
Niemand mag een dancing of openbare dansgelegenheid openen of uitbaten zonder in bezit te zijn
van het vereiste attest.
Artikel 194:
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De Burgemeester kan onmiddellijk de inrichtingen doen sluiten waarvoor geen attest is afgegeven. Hij
kan eveneens het attest intrekken en de sluiting bevelen wanneer blijkt dat niet voldaan wordt aan de
voorschriften van deze onderafdeling.
Artikel 195:
De artikelen 172, 173, 178, 182, 186 en 188 zijn niet toepasselijk op de inrichtingen bedoeld in artikel
168 b.
Artikel 196 t.e.m. 210:
(Geschrapt.)

Afdeling 6: Tenten
Artikel 211:
Op het openbaar domein en op privédomein ter gelegenheid van manifestaties en evenementen met
een openbaar karakter is het verboden om zonder voorafgaandelijke toelating van de Burgemeester
tenten op te richten wegens het brandgevaar en andere ongelukken waartoe deze aanleiding kunnen
geven.
Behoudens uitdrukkelijke afwijking, wordt aan de in deze afdeling gebruikte terminologie dezelfde
betekenis gegeven als in de basisnorm conform het koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand
en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. In het bijzonder de bijlagen 1, 2-1 en 5
Dergelijke tenten moeten minstens voldoen aan volgende voorwaarden:
1. Plaatsing:
Tenten moeten minimum 3m van elk gebouw geplaatst worden. Rondom de tent moet steeds een vrije
doorgang blijven met een breedte van minimum 1,20m. Deze doorgang zal gemeten worden vanaf de
tentharingen.
Het is verboden om tenten op te stellen boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder
dan 1 meter van hydranten.
2. Stabiliteit:
De huurder of eigenaar moet over een attest beschikken betreffende de stabiliteit, ook bij stormwind,
van de tent. Dit attest moet op eerste verzoek van een bevoegde ambtenaar voorgelegd worden.
3. Toegang brandweer:
De normale toegang voor brandweervoertuigen moet maximaal beschikbaar blijven.
De breedte van de doorgang is 4m, de vrije hoogte is 4m.
Geen enkele tent mag zich verder dan 60m bevinden van een plaats waar de brandweervoertuigen
zich kunnen opstellen.
4. Evacuatiewegen:
Er mogen geen dode hoeken ontstaan van meer dan 15m.
Geen enkel punt in de tent mag zich verder bevinden dan 20m van de dichtstbijzijnde uitgang of
evacuatieweg of 30m van de tweede of andere uitgangen.
5. Maximum bezetting:
De maximale bezetting is 1 persoon per 1,4m² nuttige grondoppervlakte (kleedkamers, toiletten, togen
worden hierin niet meegerekend).
6. Aantal (nood)uitgangen:
De breedte van de uitgangen moet in verhouding zijn van 1 cm per voorziene persoon, met een
minimumbreedte van 80cm. De doorgangshoogte bedraagt minimum 2m in verhouding:
Het aantal uitgangen bepaalt zich tot het getal staan- en /of zitplaatsen en in volgende verhouding:
van 01 tot en met 99 personen
1 uitgang
van 100 tot en met 499 personen
2 uitgangen
voor meer dan 500 personen
een bijkomende uitgang per schijf van 500
personen
of een fractie van 500 personen
Deze uitgangen moeten zo ver mogelijk van elkaar liggen.
7. Noodsignalisatie:
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De weg naar de uitgangen moet aangeduid zijn. De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen
dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het
werk.
Deze pictogrammen kunnen mee worden geïntegreerd in combinatie met de voorziene
veiligheidsverlichting. Hun plaatsing dient zodanig te zijn dat van gelijk welke plaats steeds een
uitgang en een nooduitgang zichtbaar is, hetzij de signalisatie van deze uitgang of nooduitgang
zichtbaar is.
8. Tentzeilen:
Tentzeilen moeten uit zelfdovend of onbrandbaar materiaal bestaan (brandklasse A2-M2). Attesten
moeten kunnen voorgelegd worden aan de brandweer.
9. Brandblustoestellen:
1 blustoestel van 6kg per 150m², met een minimum van 2 toestellen.
De organisatie moet ervoor zorgen dat er voldoende personen aanwezig zijn die de aanwezige
brandblusbestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken.
10. Veiligheidsverlichting:
In de tent moet er vooral voldoende veiligheidsverlichting zijn zodanig dat een gemakkelijke en veilige
evacuatie van de aanwezige personen ten allen tijde verzekerd is.
Deze veiligheidsverlichting wordt gevoed door een stroombron die onafhankelijk is van het
elektriciteitsnet van de gewone verlichting.
11. Vloerbekleding:
De vloerbekleding (ook eventueel tapijt) van de tent moet een moeilijke vlamvoortplantingssnelheid
(C FI-s2) hebben.
12. Textielstoffen
Textielstoffen in de tent en op de evacuatiewegen zijn verboden, met uitzondering van de stoffen die
een brandvertragende behandeling (C-s2,d2) hebben ondergaan. Horizontaal aangebrachte doeken
zijn steeds verboden.
13. Versieringen:
In de tent mogen geen gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors en
papier, evenals gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, noch als versiering, noch als
bouwmateriaal voor wanden aangewend worden. Deze bepaling geldt niet voor decoratie van zeer
beperkte omvang.
14. Ballonnen:
Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.
15. Vuur:
Open vuur (kaarsen, fakkels,…) of verplaatsbare verwarmingstoestellen (elektrische toestellen
uitgezonderd) zijn verboden.
16. Elektriciteit:
Voor de verlichting van de inrichtingen, de standen, en de decoratie wordt enkel elektrisch licht
toegelaten.
17. Koken, bakken en braden:
Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad-, of kookdoeleinden is slechts toegestaan in
de inrichtingen en standen die daarvoor speciaal zijn uitgerust.
De opslagplaats van gasflessen zal steeds buiten de tent voorzien zijn. De gasinstallatie moet voldoen
aan de geldende reglementering ter zake en aan de regels van goed vakmanschap. Flexibele
leidingen mogen max. 5 jaar oud zijn.
18. Inlichtingen brandweer:
De brandweer dient in het bezit gesteld te worden van een lijst met namen en telefoonnummers van
verantwoordelijken van de organisatie.
Vooraleer het evenement plaats vindt dient de brandweer uitgenodigd te worden om nazicht ter
plaatse uit te voeren.”
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15. Wordt in hoofdstuk 7 (Openbare rust) – afdeling 1 (bestrijding van de geluidshinder) – in
artikel 212 een zin toegevoegd, luidend als volgt:
“Al dan niet-automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardig geluid producerende toestellen of
voorwerpen opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, moeten op
minstens 100 meter van de woningen geplaatst worden, met uitzondering van de eigen
exploitatiewoning. Het is verboden deze toestellen tussen zonsondergang en ten laatste om 22 uur
enerzijds én zonsopgang en ten vroegste om 6 uur anderzijds te laten werken.”
Artikel 2:
De wijzigingen bedoeld in artikel 1 treden in werking op 01/03/2015.
Artikel 3:
Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Stemming: 18 stemmen voor, 5 stemmen tegen
5. Reglement vrijetijdspas - goedkeuring
Raadslid G. Verdonck merkt op dat mensen met een verhoogde tegemoetkoming het sociaal tarief
toegekend krijgen, terwijl dit niet het geval is voor mensen met een leefloon. Volgens het raadslid is dit
een verkeerde benadering en mag men het eigen OCMW-cliënteel niet uitsluiten.
Volgens schepen B. Vandekerckhove klinkt de opmerking van het raadslid terecht, maar is het
ontwerp gebaseerd op o.a. het advies van het OCMW.
Volgens de secretaris is “de verhoogde tegemoetkoming” een duidelijk concept dat vaak gebruikt
wordt in andere reglementeringen.
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 vrijetijdsaanbod van verschillende gemeentelijke diensten in de toekomst nog meer
afgestemd wordt, zodat alle inschrijvings-, betalings-, en annuleringsvoorwaarden voor alle diensten
hetzelfde zijn;
Gezien het publiek nu ook online kan inschrijven en meteen kan betalen voor alle activiteiten die
opgenomen zijn in het daarvoor bestemde softwareprogramma;
Overwegende dat het bestaande initiatief van de jeugdpas uitgebreid wordt naar de vrijetijdspas,
waardoor houders van deze pas ofwel exclusieve toegang hebben, of een voordeel krijgen bij een
bepaald segment van het vrijetijdsaanbod van de gemeente Middelkerke;
Overwegende dat de vrijetijdspas beschikbaar is voor mensen:
-

die gedomicilieerd zijn in Middelkerke;

-

die een tweede verblijf hebben in Middelkerke en dus tweede verblijfstaks betalen, alsook hun
gezinsleden;

-

die naar school gaan in een onderwijsinstelling gelegen op het grondgebied van Middelkerke;

-

van wie minstens 1 ouder in Middelkerke werkt of woont;

Overwegende dat activiteiten met een opvangkarakter (speelpleinwerking, grabbelkiddies, grabbelpas,
tienerwerking, vakantiekampen) enkel toegankelijk zijn voor houders van een vrijetijdspas;
Overwegende dat voor alle andere activiteiten in het gemeentelijk vrijetijdsaanbod de vrijetijdspas een
voordeel kan opleveren (vroeger inschrijven, voordeeltarief …);
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Overwegende dat de gemeentelijke vrijetijdspas tegen kostprijs wordt aangeboden en één
kalenderjaar geldig blijft;
Gezien het ontwerp van het reglement ‘gemeentelijke vrijetijdspas’;
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke adviesraden sport, cultuur en jeugd:
- de sportraad en de jeugdraad geven een gunstig advies zonder negatieve opmerkingen;
- de cultuurraad heeft een voorlopig gunstig advies mits het invoeren van een gratis testperiode;
Overwegende dat de gemeente een generieke manier van inschrijven op het gemeentelijke
vrijetijdsaanbod wenst aan te bieden en daarom geïnvesteerd heeft in een online platform dat
verbonden is met een betaalplatform;
Overwegende dat het zwaartepunt van de inschrijvingen doorgaans ligt tussen 1 maart en eind
augustus (meer bepaald paas- en zomervakantie), o.m. door de sportkampen, cultuurstages,
grabbelpas, …;
Overwegende dat de prijs van 5 euro die gevraagd wordt alle administratieve kosten en de handling
fee dekt die verbonden zijn aan de inschrijvingen;
Overwegende dat het gemeentebestuur er de voorkeur aan geeft om één uniforme en forfaitaire prijs
te vragen i.p.v. bij elke registratie een afzonderlijke handling fee aan te rekenen wat voor de meeste
mensen veel duurder zou uitkomen;
Overwegende dat daarenboven met deze vrijetijdspas terugverdieneffecten en vroegboekkortingen
worden aangeboden, zodat deze 5 euro snel kan terugverdiend worden;
Gezien aan deze vrijetijdspas bovendien een sociaal tarief is gekoppeld voor mensen die genieten
van verhoogde tegemoetkoming.
Overwegende dat dit doelpubliek via de vrijetijdspas zal genieten van een korting van 20 % op alle
activiteiten waaraan ze deelnemen (zo zal bijvoorbeeld de speelpleinwerking geen 5 maar 4 euro
kosten per dag en een sportkamp 48 euro i.p.v. 60 euro per intake);
Gezien bijgevolg de gevraagde 5 euro niet in verhouding staat tot het aantal activiteiten of de duur van
een kalenderjaar en dat de reële kostprijs de gevraagde 5 euro overstijgt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gezien het resultaat van de stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor met
uitzondering van G. Verdonck en L. Maesen die tegen stemmen en D. Van Den Broucke en M.
D’Hondt die zich onthouden.

Beslist:
Artikel 1:
Het reglement vrijetijdspas wordt goedgekeurd volgens de tekst die als bijlage bij dit besluit gevoegd
wordt om er integraal deel van te blijven uitmaken.
Artikel 2:
Het reglement bedoeld in artikel 1 treedt in werking op 13/02/2015.
Artikel 3:
Het reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Stemming: 19 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 2 onthoudingen
6. Dienstreglement openbare bibliotheek Middelkerke - wijzigingen i.v.m. games - goedkeuring
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 28/08/2014 (12) houdende de hervaststelling van het
dienstreglement openbare bibliotheek Middelkerke;
Gezien het voorstel om dit reglement aan te passen om ook het uitlenen van games te regelen;
Gezien het gunstig advies van het beheersorgaan gemeenschapscentrum, musea en bibliotheek dd
26/01/2015;
Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
In het dienstreglement van de openbare bibliotheek Middelkerke zoals goedgekeurd dd. 28/08/2014
(12) wordt in punt 4 - uitleentermijnen en tarieven:
 aan de 1

ste

zin de woorden ‘en games’ toegevoegd;

 in de tabel de volgende rij toegevoegd:
Games

€1

3 weken

Neen

€ 0,20 per dag

Artikel 2:
De wijzigingen bedoeld in artikel 1 treden in werking op 13/02/2015.
Artikel 3:
Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
7. Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen - goedkeuring
Raadslid D. Van Den Broucke vraagt om de regeling i.v.m. de sportfiguur van het jaar aan te passen.
Schepen J. Devey stelt dat de opmerking niet aansluit bij de behandeling van dit subsidiereglement en
dat dit reglement voldoet aan de doelstellingen van BLOSO.
Op de vraag van raadslid G. Verdonck verduidelijkt schepen J. Devey dat het onderdeel van het
subsidiereglement voor ééndagsmanifestaties geen betrekking heeft op grotere evenementen, zoals
de tennistornooien of de cyclocross.
Volgens raadslid J.M. Dedecker is dit reglement een voorbeeld van een veradministratisering van de
sport en getuigt het van een grote regelneverij.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de paraaf van het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens takenpakket
voorliggend agendapunt in eerste instantie behoort;
Gelet op de verschillende reglementen m.b.t. het toekennen van subsidies aan sportverenigingen:
 Werkingssubsidie
(goedgekeurd door de gemeenteraad op 25/03/1991 punt 9 – gewijzigd in de gemeenteraad op
9/12/2010 punt 3)
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 Impulssubsidie
(goedgekeurd door de gemeenteraad op 15/05/2008 punt 6)
 subsidie voor tornooien en ééndagsmanifestaties
(goedgekeurd door de gemeenteraad op 13/11/2008 punt 25);
Gelet op de projectsubsidie waarvoor geen reglement voorhanden is, maar waarbij de voorgestelde
projecten met advies van de gemeentelijke sportraad goedgekeurd worden door de gemeenteraad;
Gelet op de vraag van het college en het managementteam dd. 24/01/2014 om de
subsidiereglementen kritisch te herbekijken en eventueel een aangepast voorstel voor te leggen aan
het college en de gemeenteraad;
Overwegende dat één van de Vlaamse beleidsprioriteiten beoogt om de sportverenigingen kwalitatief
uit te bouwen via een doelgericht subsidiebeleid waarbij alleen kwaliteitscriteria gehanteerd worden;
Gelet op het voorstel van het nieuw subsidiereglement waarbij tevens het reglement van de tornooien
en ééndagsmanifestaties vereenvoudigd en opgenomen werd in het reglement van de
werkingssubsidie;
Overwegende dat de projectsubsidie eveneens in het voorstel werd opgenomen;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke adviesraad sport dd. xxm.b.t. het nieuwe ontwerp
van het subsidiereglement;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
Het “subsidiereglement sportverenigingen” wordt goedgekeurd volgens de tekst die als bijlage bij dit
besluit gevoegd wordt om er integraal deel van te blijven uitmaken.
Artikel 2:
Volgende reglementen worden opgeheven met ingang van 01/01/2016:


Impulssubsidie jeugdbegeleiders sportverenigingen



Gemeentelijke subsidiereglement werkingssubsidies sportverenigingen



Toelagereglement tornooien en ééndagsmanifestatie

Artikel 3:
Het reglement bedoeld in artikel 1 treedt in werking op 01/01/2016.
Artikel 4:
Het reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
8. AGB - aanstelling 1 deskundige in Raad van Bestuur ingevolge ontslag van Kristof Devos

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad 07/02/2013(14) houdende de aanduiding van de
heer Kristof Devos als deskundige in de raad van bestuur van het AGB Middelkerke;
Gezien het schrijven dd. xx van Kristof Devos aan de voorzitter van de gemeenteraad
houdende zijn ontslag als deskundige bij het AGB Middelkerke;
Gezien een vervanger dient aangeduid te worden;
Gezien artikel 6 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke (AGB);
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Gezien tijdens de gemeenteraadszitting van 10/01/2013 (2) het aantal deskundigen in de raad van
bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke vastgesteld werd op 5;

Gezien de deskundigen dienen aangeduid te worden door de gemeenteraad ;
Gezien de gemotiveerde kandidatenlijst, zoals opgemaakt door het college van
burgemeester en schepen;
Gezien de ontvankelijkheid van de kandidaturen;
De raad gaat bijgevolg over tot de geheime stemming over een deskundige ter vervanging
van Kristof Devos overeenkomstig artikel 35 §2 – 2° van het gemeentedecreet;
Gezien de uitslag van deze stemming luidt als volgt:
Naam en Voornaam

Ja

Neen

Cobbaert Linda

18

2

Er zijn 3 blanco stembiljetten. Er zijn geen ongeldige stembiljetten.
Bijgevolg;

Beslist:
Artikel 1:
Linda Cobbaert, geboren op 02/02/1953 en wonende Maurits van Nassaustraat, 13, 8434 Middelkerke
wordt aangeduid als deskundige van het autonoom gemeentebedrijf Middelkerke ter vervanging van
Kristof Devos.
Artikel 2:

Afschrift van deze beslissing zal aan betrokkene en aan het AGB worden bezorgd.
9. Verslag klachtenbehandeling 2014 - kennisname
Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker of dit rapport ook betrekking heeft op de signaalkaarten,
antwoordt de secretaris dat dit verslag enkel betrekking heeft op de formele klachten die verwerkt
worden volgens de klachtenprocedure. Het heeft dus geen betrekking op meldingen en signaalkaarten
en ook niet op bezwaren die geregeld worden via afzonderlijke procedures (zoals parkeerkaarten,
gas, …).

Gezien het reglement van de klachtenbehandeling zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad d.d. 10/04/2008 (12);
Gezien de daarin vervatte regeling inzake rapportering;
Gezien het verslag terzake voor het jaar 2014;
Bijgevolg;
Neemt kennis:
Enig artikel:

Van het verslag klachtenbehandeling 2014 . Dit verslag wordt als bijlage bij dit besluit
gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken.
10. Aanbrengen van isolatiematten in diverse stookplaatsen - goedkeuring beschrijving en
raming alsook vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen

Verslag zitting gemeenteraad op 12/02/2015 - p. 27/27





sector secretariaat

gemeenteraad - verslag
Raadslid G Verdonck vraagt om aandacht te hebben voor energiegebruik in het algemeen en vraagt
dat de administratie ter zake een voorbeeldrol zou vervullen door o.a. bij het verlaten van de burelen
de lichten te doven, de verwarming af te zetten en de computers af te sluiten.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat de factuur voor verbruik van gas, elektriciteit en water zowel voor particulieren,
bedrijven als overheidsinstellingen een belangrijke hap uit het budget neemt;
Gezien aangenomen mag worden dat de kostprijs ervan ook in de toekomst steeds verder zal
toenemen;
Overwegende dat daarom voorgesteld wordt om in een aantal stookplaatsen isolatiematten aan te
brengen;
Gezien het verbruik van gas/elektriciteit hierdoor aanzienlijk kan worden verminderd door het
beperken van warmteverlies;
Overwegende dat de kostprijs van deze investeringen na 1 à 2 jaar al terugverdiend kan worden;
Gezien er voor deze overheidsopdracht € 50.000 voorzien was op het budget 2015
(investeringsenveloppe D 4.1., transactiekrediet 2014), onder beleidsitem 01190, algemeen
rekeningnummer 2430000 (actie 4.1.3.2.);
Overwegende dat van dit bedrag nog een bedrag van € 41.264,80 overblijft;
Gezien dit bedrag automatisch overgaat naar 2015 (artikel 118 BVR BBC);
Overwegende dat voorgesteld wordt om dit budget als raming te nemen en zoveel mogelijk van deze
isolatiematten aan te brengen;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gezien alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste
dag voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes.
Gezien volgens artikel 26§1.1°a) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het bijzonder bestek;
Gezien het visum van de financieel beheerder in het huidig stadium van de besluitvorming niet
noodzakelijk is;

Beslist:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan de beschrijving en de raming voor de opdracht met als voorwerp
“aanbrengen isolatiematten in diverse stookplaatsen”. De kostenraming bedraagt € 41.264,80 (btw
inbegrepen).
Artikel 2:
De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3:
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De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2015 vastgelegd worden als
volgt:
Beleidsitem / AR

01190/2210007

Actie / overig beleid

Actie 4.1.4.1.

Beschikbaar krediet

€ 41.264,80 (investeringsenveloppe D 4.1., transactiekrediet
2014)

Bedrag van de raming (incl. BTW)

€ 41.264,80

Artikel 4:
Het bestek als bijlage goed te keuren.
Artikel 5:
De CAD wordt belast met de verdere afwerking van dit dossier.
Artikel 6:
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken dienst.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
11. Minigolf Priorijlaan Westende - vraag huurder tot beëindiging huurovereenkomst goedkeuring
Op de vraag van raadslid D. Van Den Broucke wat de toekomstige plannen zijn met de zone,
antwoordt de burgemeester dat het gebied eerst opgeruimd zal worden en dat er een RUP moet
opgemaakt worden die een mooie en attractieve site voorziet.
Volgens raadslid G. Verdonck gebeurt de opzegging niet conform de huurovereenkomst. Hij stelt voor
om de normale opzegprocedure te volgen. Het geven van geschenken terwijl overal moet bespaard
worden getuigt volgens het raadslid niet van goed beheer.
Volgens raadslid D. Van Den Broucke is er sprake van overmacht in hoofde van de huurder en is de
vervroegde beëindiging om billijkheidsredenen te rechtvaardigen.
Voor de burgemeester is het essentieel dat de ruimte opgekuist wordt.
Volgens raadslid L. Maesen is het de opdracht van het bestuur om het nodige te doen om de
overeenkomst na te laten leven ongeacht de sociale situatie van betrokkene.
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 de huurovereenkomst dd. 08/12/1998 tussen de gemeente Middelkerke en mevr. Carine Van
De Veire voor de huur van een perceel grond, op heden gekend als de minigolf Mistral te Westende
Bad;
Gezien de akte van huuroverdracht waarbij dhr. Kris Dommecent het huurcontract (als huurder)
overneemt, zoals goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad dd. 15/05/2008 (17);
Gezien het schrijven van Kris Dommecent dd. 11/12/2014 waarbij de huurder de beëindiging in
minnelijk overleg vraagt van de overeenkomst met ingang van 01/01/2015;
Overwegende dat de huurder aanhaalt dat zijn vrouw de uitbating van de site verzorgde en er
momenteel een echtscheidingsprocedure lopende is en het door zijn persoonlijke zelfstandige
activiteiten onmogelijk is de verdere uitbating van de minigolf te verzekeren;
Gelet op de relevante bepalingen in de huurovereenkomst:
“ Artikel 2: Duur van de huur
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De verhuring wordt overeengekomen voor een termijn van 18 jaar, aanvangend op 1 januari 1999. (…)
Artikel 8: Einde van de overeenkomst
(…) De huurder kan ook een einde stellen aan de overeenkomst na zes, negen, twaalf of vijftien jaar en op
voorwaarde dat dit schriftelijk wordt meegedeeld bij ter post aangetekende brief, waarbij een opzeggingstermijn van
minstens één jaar in acht dient genomen.
(…) Indien een einde wordt gesteld aan de overeenkomst gaat het eigendomsrecht van de werken die de huurder
uitgevoerd zou hebben of zou laten uitvoeren hebben, kosteloos over op de verhuurder, met uitzondering van de pitpat-installatie en het inschrijvingslokaal. Daarvan zal een proces-verbaal worden opgemaakt door beide partijen voor
akkoord ondertekend. De gemeente kan niet tot enige schadeloosstelling gehouden zijn bij het einde of ontbinding
van de huurovereenkomst wat ook de reden daarvan mogen zijn.”

Overwegende dat de huurder in principe de contractuele termijn dient uit te doen tot en met
31/12/2016, nu de laatste driejarige termijn lopende is;
Gelet op de actie 2.1.1.5 uit het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Middelkerke betreffende
de restyling van de tennissite te Westende;
Overwegende dat met het inwilligen van de vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst de
ganse site te Westende 2 jaar eerder dan voorzien vrij zou zijn van verhuringen waardoor niets de
vervroegde invulling en concrete uitwerking van een vernieuwde site in de weg zou staan;
Gelet op de besprekingen in het schepencollege dd. 06/01/2015;
Gegeven het voorstel om de overeenkomst met ingang van 01/01/2015 te beëindigen in minnelijk
overleg mits het betalen van een vergoeding gelijk aan 3 maanden huur door de huurder;
Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gezien het resultaat van de stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor met
uitzondering van G. Verdonck die tegen stemt en L. Maesen die zich onthoudt.

Beslist:
Artikel 1:
De huurovereenkomst dd. 08/12/1998 voor de minigolfsite te Westende-Bad tussen de gemeente
Middelkerke en dhr. Kris Dommecent wordt in minnelijk akkoord beëindigd met ingang van
01/01/2015, mits het betalen van een vergoeding aan de gemeente Middelkerke gelijk aan drie
maanden huur.
Artikel 2:
Bij gebreke aan betaling van de vergoeding gelijk aan drie maanden behoudt de gemeente
Middelkerke zich het recht voor de verdere uitvoering van de overeenkomst te vorderen met betaling
van de overeengekomen huurprijs.
Artikel 3:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de huurder.
Stemming: 21 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 onthouding
12. Aanvullend politiereglement betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor taxi's
langs Zeedijk en Kemmelbergstraat - opheffing - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien Taxi Albert uit de Kemmelbergstraat zijn dienstverlening heeft beëindigd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28/11/1995 (16) in verband met het aanvullend
politiereglement betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor taxi’s langs de Zeedijk en
Kemmelbergstraat;
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Overwegende dat de voorbehouden parkeerplaatsen voor taxi’s mogen gesupprimeerd worden;
Overwegende dat de verkeersborden dienen verwijderd te worden;
Gelet op de bespreking in de Cel Mobiliteit dd. 03/12/2014 onder punt 1412032;
Gezien de Kemmelbergstraat 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:
De beslissing van de gemeenteraad dd. 28/11/1995 (16) in verband met het aanvullend
politiereglement betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor taxi’s langs de Zeedijk en
Kemmelbergstraat wordt opgeheven met onmiddellijke ingang.
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.
13. Aanvullend reglement betreffende het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen
met een handicap in de Parijsstraat - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het aanvraagformulier van mevrouw Godelieve Van Geel, wonende in de Parijsstraat
nummer 3;
Overwegende dat de aanvraagster een parkeerplaats ter hoogte van haar woning in de Parijsstraat wil
bekomen;
Gelet op de parkeerkaart voor personen met een handicap;
Overwegende dat er één parkeerplaats voor personen met een handicap is in de Parijsstraat ter
hoogte van nummer 8 maar dat die plaats veel ingenomen is;
Overwegende dat een parkeerplaats voor personen met een handicap mag gebruikt worden door alle
houders van een speciale kaart voor personen met een handicap en de plaats bijgevolg niet aan een
persoon met een handicap persoonlijk kan worden toegekend;
Gezien de Parijsstraat een gemeenteweg is;
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Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 dd. 03/04/2009 i.v.m. de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
dd. 16/03/1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 01/12/1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11/10/1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14/11/1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens;

Beslist:
Artikel 1:
In de Parijsstraat wordt ter hoogte van nummer 3-5 een parkeerplaats voor personen met een
handicap voorzien.
Deze regeling wordt aangeduid door het verkeersbord E9a met het pictogram ‘personen met een
handicap’.
Artikel 2:
Dit besluit wordt voor kennisname overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit
en Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Koning Albert II-laan 20 bus 2
te 1000 Brussel.
Artikel 3:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
14. Plaatsen van een hydrant voor groot debiet met teller t.h.v. nieuwe werkhuizen Molenstraat
45 te Middelkerke:
a) goedkeuring beschrijving en raming
b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de prijsaanvraag dd. 15 april 2014 van het gemeentebestuur Middelkerke aan Farys te Gent
voor het plaatsen van een hydrant voor groot debiet t.h.v. de nieuwe werkhuizen gelegen Molenstraat
45 te Middelkerke;
Gezien het schrijven dd. 20 oktober 2014 vanwege Frays, Stropstraat 1 te 9000 Gent houdende
mededeling van de prijsofferte voor de aanleg van een drinkwateraftakking (diameter 80) met een
watermeter (diameter 80);
Gelet op de gedetailleerde raming ten bedrage van 9.845,13 euro (btw incl.) voor de uitvoering van
bovengenoemde werken;
Overwegende dat er onder het beleidsitem: 03100 – AR: 6640000 van het budgetjaar 2015 voldoende
kredieten beschikbaar zijn voor de uitvoering van bovengenoemde werken;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 16/12/2014 (pt. 29)
houdende principiële goedkeuring voor het plaatsen van een hydrant voor groot debiet met teller t.h.v.
de nieuwe werkhuizen voor een bedrag van 9.845,13 euro (btw incl.);
Gezien de wet van 15/06/2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
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Gelet op het KB van 15/07/2011 – KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het KB van 14/01/2013 – KB tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gezien volgens artikel 26 § 1.1° f) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij
onderhandelingsprocedure zonder beroep op mededinging;
Overwegende dat Farys (TMVW) de intercommunale is waarbij het gemeentebestuur is aangesloten;
Gezien Farys is onderworpen aan de wet van de overheidsopdrachten en dus voor soortgelijke
werken aanbestedingen houdt;
Gelet op het gemeentedecreet;

Beslist:
Artikel 1:
De beschrijving en de raming voor het plaatsen van een hydrant voor groot debiet t.h.v. de nieuwe
werkhuizen gelegen Molenstraat 45 te Middelkerke goed te keuren voor een totaal bedrag van
9.845,13 euro (btw incl.).
Artikel 2:
-beleidsitem/ AR:

03100 – 6640000

-overig beleid/ actie:

Overig beleid

-beschikbaar krediet:

€ 15.000,00

-bedrag van de uitgave:

€ 9.845,13

-naam en adres van de begunstigde:

Farys
Stropstraat 1
9000 Gent

-BTW-nummer:

BE 0200.068.636

Artikel 3:
Het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Vragen raadsleden
De voorzitter geeft het woord aan raadslid J.M. Dedecker die in toepassing van artikel 13 §2 van het
huishoudelijk reglement volgende vraag schriftelijk heeft ingediend:
-

Stand van zaken dossier heraanleg Jaagpad (Vaartdijk-Noord tussen Slijpebrug en
sluizencomplex Nieuwpoort): wegeninfrastructuur en toegankelijkheid?

Het raadslid vraagt wat er precies voorzien wordt.
Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat het studiebureau nog maar pas werd aangesteld en dat er
nog geen overleg is gebeurd. Er wordt een mountainbikepad en een recreatief fietspad voorzien,
terwijl Fluxys met een dienstwagen door moet kunnen. Dit betekent dat er een asfaltweg van minstens
2 meter voorzien zou worden. Als er een dubbele rijrichting voor fietsers voorzien wordt dan bedraagt
de breedte 3 meter. De schepen beklemtoont dat er nog geen definitieve beslissingen zijn. Het nodige
zal in ieder geval gedaan worden om geen vrij doorgaand autoverkeer toe te laten.
Volgens raadslid J.M. Dedecker betekent dit dat de huidige baan moet verbreed worden, inclusief het
bijkomend rooien van bomen en dit in een natuurzone.
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Schepen J. Devey stelt dat één en ander ook moet bekeken worden tegen de achtergrond van het
voorzien van een mountainbikeroute. In dit kader moet de verharding minimaal gehouden worden.
Ook hij beklemtoont dat de details nog uitgewerkt moeten worden.
De voorzitter geeft het woord aan raadslid J.M. Dedecker die in toepassing van artikel 13 §2 van het
huishoudelijk reglement volgende vraag schriftelijk heeft ingediend:


Cobra - Beschikbaarheid dossiers.

Raadslid J.M Dedecker stelt dat sommige dossierstukken, zoals rekening en budget, digitaal niet ter
beschikking gesteld worden aan de raadsleden. Wat kan in andere gemeenten moet ook kunnen in
Middelkerke. Het diensthoofd secretariaat antwoordt dat dit zal onderzocht worden en dat het raadslid
op de hoogte zal gehouden worden van het resultaat ter zake.
Daarbij aansluitend vraagt het raadslid naar de stand van zaken van het nieuwe
postregistratiesysteem en de traceerbaarheid van correspondentiestukken. P. Van Looy antwoordt dat
het nieuw postregistratiesysteem binnenkort geïmplementeerd wordt. Het bevat hoogstens een aanzet
tot digitaal dossierbeheer, maar blijft in wezen een systeem van registratie van in- en uitgaande
stukken met digitalisering van die stukken.
Raadslid T. Dedecker stelt dat er morgen een examen plaatsvindt voor hoofdsectorassistent toerisme.
Hij maakt melding van een kandidaat die telefonisch eerst vernomen heeft dat ze niet aan het examen
mag meedoen, terwijl ze kort voor het examen werd opgebeld met de mededeling dat ze alsnog werd
toegelaten. De kandidaat kan zich op deze manier niet ernstig voorbereiden en kan niet meer
deelnemen omdat ze op het huidig werk geen verlof meer kan aanvragen. Volgens het raadslid is
deze werkwijze beschamend voor de gemeente. Hij verklaart het hier niet bij te zullen laten. Hij zal de
nodige stappen zetten om het examen nietig te laten verklaren.
Raadslid J.M. Dedecker zegt dat het een kennelijke gewoonte is om examens te manipuleren en
verwijst naar gelijkaardige werkwijze bij examens voor functies bij de dienst evenementenbeheer. Hij
maakt tevens gewag van een bevoorrechte kandidaat en dit in relatie met de huidige tewerkstelling
van de dochter van de voorzitter van de gemeenteraad.
De voorzitter stelt dat hij geen favoriet heeft en dat hij hoopt dat de beste kandidaat aangesteld wordt.
De verwijzing naar zijn dochter is ongegrond. Hij vindt die verwijzing laag bij de grond. Zijn dochter
heeft een functie bij de stad Oostende. De kandidaat waar naartoe verwezen wordt is tewerkgesteld
bij het OCMW Oostende.
Raadslid T. Dedecker merkt op dat hij niemand genoemd heeft, maar enkel de werkwijze wil
aanklagen.
De secretaris stelt dat hij zal nagaan wat er gebeurd is en of er passende maatregelen noodzakelijk
zijn.
Raadslid L. Maesen merkt op dat de periode tussen de beslissing over het aanvaarden van
kandidaturen en het examen zelf heel kort is en stelt voor een ruimere periode te voorzien zodat de
kandidaten zich degelijk kunnen voorbereiden. De secretaris merkt op dat de leerstof vooraf werd
medegedeeld dat het een open-boek examen betreft en dat de kandidaten ervaring moeten hebben.
Raadslid J.M. Dedecker vraagt naar meer toelichting bij het collegebesluit waarbij de erfpacht voor de
Calidris niet werd toegewezen.
De burgemeester antwoordt dat er geen ontvankelijke kandidatuur werd ingediend. Blijkbaar is de
instelprijs te hoog en zijn er teveel onkosten. Er zal een schatter aangesteld worden. Er moet nog
beslist worden wat er verder zal gebeuren met de Calidris.
Volgens raadslid J.M. Dedecker staat de Calidris intussen bijna 3 jaar leeg en is er een gedeelte
verhuurd. Hij vraagt zich af van welk beleid dit getuigt.
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Op de opmerking van de burgemeester dat raadslid J.M. Dedecker blijkbaar warm en koud blaast door
te stellen dat het hetzij te goedkoop hetzij te duur wordt aangeboden, wordt door raadsleden T. en
J.M. Dedecker voorgesteld om eerst te onderzoeken wat verklaard werd om daarna de discussie
verder te zetten.
Op de vraag van raadslid L. Maesen waarom men 2 jaar geleden reeds gestopt is met de logiesfunctie
antwoordt de burgemeester dat er bespaard werd door geen logies aan te bieden.
Raadslid D. Van Den Broucke herinnert de raad aan zijn tussenkomsten i.v.m. de gevaarlijke situatie
aan de Duinenweg ter hoogte van de Prosper Poulletstraat. Hij suggereert om contact op te nemen
met de beheerders van het militair domein om de haag te verlagen ofwel om eventueel een
parkeerverbod te voorzien. Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat het mobiliteitsplan reeds werd
goedgekeurd en dat het parkeerbeleid uitgetekend wordt binnen de vastgestelde krijtlijnen.
Raadslid G. Verdonck stelt dat de OCMW-raad tijdens een vorige zitting heel wat reglementen heeft
afgeschaft in het kader van het masterplan. Hij betreurt de afwezigheid van de OCMW-voorzitter. Hij
verwijst naar de stelling van de OCMW-voorzitter tijdens een voorbije zitting waarbij de besparingen
geen aanleiding zouden geven tot problemen. De afgeschafte steunmaatregeling treffen de zgn.
leefloners die gemiddeld € 100 per maand minder zullen krijgen. Er werd geen advies gevraagd aan
de maatschappelijk werkers van het OCMW. De maatregelen werden geïnspireerd om bepaalde
doelgroepen niet aan te trekken in de gemeente of om hen te stimuleren de gemeente te verlaten.
Volgens het raadslid is het een schande dat een rijkere gemeente als Middelkerke de sociaal
zwakkeren treft.
Op de vraag van raadslid T. Dedecker of er een termijn voorzien is om tot resultaat te komen in het
dossier i.v.m. de vervroegde beëindiging van de erfpacht van het tenniscomplex antwoordt de
secretaris negatief.
Bij het einde van de vergadering vraagt de burgemeester aan raadslid J.M. Dedecker om zijn
uitlatingen t.a.v. de dochter van de voorzitter te onderzoeken en om verontschuldigingen aan te
bieden aan betrokkenen. De voorzitter vraagt een publieke verontschuldiging. Raadslid J.M. Dedecker
stelt zich de vraag waarom hij zich zou moeten verontschuldigen. Volgens het raadslid wil men niet
geconfronteerd worden met de waarheid.

Openbare vergadering (vervolg)
18. Lokale politie - vacantverklaring 1 INP interventie (2)
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 ingevolge de benoeming van INP Kevin Schoutteet in de functie van INP
motorrijder, zoals beslist in huidige zitting van de gemeenteraad (15), een plaats binnen de interventie
vrijkomt;
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 interventie 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.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur.
de secretaris
Pierre Ryckewaert
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de voorzitter
Michel Landuyt

