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Zitting gemeenteraad 12/03/2015 

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

Verontschuldigd:  G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, L. Landuyt, M. D'Hondt, raadsleden; 
 
J. Duchi, korpschef; 

 

 

  

 
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 volgend document: 

- Kantmelding dd. 28/11/1995 – opheffing aanvullend politiereglement betreffende het 

voorbehouden van parkeerplaatsen voor taxi’s langs Zeedijk en Kemmelbergstraat. 

 

 

Openbare vergadering 

1. Verslag gemeenteraadszitting dd. 15/02/2015 - goedkeuring 

De burgemeester verwijst naar de gedachtewisseling i.v.m. de Calidris tijdens de vorige zitting. Tijdens 
de raadszitting van 14/10/2014 heeft raadslid T. Dedecker te kennen gegeven dat de instelprijs voor 
de erfpacht ‘peanuts’ is. 

 

De burgemeester stelt tevens het volgende: 

“Tijdens de vorige gemeenteraad (12/02/2015) werd naar aanleiding van de selectieprocedure hoofd 
sectorassistent toerisme en citymarketing een discussie gevoerd omtrent de procedure. 

Meer bepaald werd gesteld dat bepaalde kandidaten door de personeelsdienst eerst werden ingelicht 
dat ze niet aan het examen mochten meedoen ; terwijl ze kort voor het examen werden gecontacteerd 
met de mededeling dat ze toch werden toegelaten tot het examen. 

De secretaris stelde dat hij een intern onderzoek zou voeren m.b.t. deze feiten en eventueel passende 
maatregelen zou nemen. 
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Uit het omstandig onderzoek van de secretaris blijkt dat de bewuste kandidate per mail bevestigde dat 
zij nimmer werd gecontacteerd door de personeelsdienst met de mededeling dat zij niet kon 
deelnemen. 

De verklaring van de kandidaten lagen in dezelfde lijn met de verklaring van de personeelsleden van 
de personeelsdienst, maar ook met de verklaring van de jurylid Peter Germonprez. 

Voor alle duidelijkheid : alle kandidaten waren meer dan 10 dagen voordien verwittigd m.b.t. de datum 
en de locatie van de selectieproef overeenkomstig de RPR. 

De secretaris concludeerde dat het examen rechtsgeldig was maar formuleerde als verbeterpunt om 
in de toekomst kandidaten een redelijke termijn vooraf te verwittigen dat zij kunnen deelnemen. 

Indien u wenst kunt  het verslag opvragen bij de secretaris.” 

Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat het dossier i.v.m. de Calidris niet op de raadsagenda werd 
geplaatst ondanks zijn vraag tijdens de vorige zitting om dit dossier te bespreken. Hij verwijst naar 
vroegere tussenkomsten en stelt dat hij i.v.m. de prijzen enkel opgemerkt heeft dat de vergoeding te 
betalen door het IKWV te laag is. Hij vraagt naar de toekomstperspectieven m.b.t. de Calidris. 

De burgemeester antwoordt dat zij het had over een tussenkomst van raadslid T. Dedecker. Er is een 
prijsvraag voor het aanstellen van een schatter opgestart. Het is de bedoeling om het gebouw te 
verkopen. Kandidaten voor de erfpacht haken af omdat er teveel herstellingen noodzakelijk zijn. 

Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat het debat reeds 2 jaar aan de gang is en dat het college van 
burgemeester en schepenen ter zake geen visie heeft. Intussen werd een gedeelte van het IKWV in 
erfpacht gegeven en zijn er diverse onkosten geweest, waaronder de nutsvoorzieningen ten bedrage 
van € 75.000. 

De burgemeester ontkent dat de visie ontbreekt, maar de omstandigheden dwingen tot bijsturing. De 
mogelijkheden van het gebouw behoren tot de sectoren jeugd, sport en natuur. 

Op de vraag van raadslid Danny Van Den Broucke wordt geantwoord dat het gebouw niet 
geklasseerd is als monument. 

Raadslid D. Demarcke herinnert aan zijn tussenkomst tijdens de vorige raadszitting i.v.m. het 
vervroegen van het uur waarop restafval mag buiten geplaatst worden. Hij heeft vastgesteld dat er de 
voorbije jaren zo’n 150 gasboetes werden opgelegd die verband houden met het verkeerd 
buitenzetten van restafval. 

Schepen F. Ampe-Duron merkt op dat er geen gasboetes werden opgelegd om te vroeg restafval 
buiten te plaatsen. 

Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat de statistische gegevens blijkbaar niet precies genoeg zijn. 

De burgemeester beklemtoont dat het bestuur vooral wil sensibiliseren i.p.v. sanctioneren. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. Retributiereglement op de deelname aan gemeentelijk georganiseerde privézwemlessen - 

goedkeuring  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 170 §4 van de grondwet; 

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

Overwegende dat de organisatie van privézwemlessen door de gemeente kosten met zich meebrengt; 

Overwegende dat het billijk is dat de aanvrager van gemeentelijk georganiseerde privézwemlessen 
bijdraagt in deze kosten (o.a. kosten zwembad, lesgever, …); 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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Beslist:  

Artikel 1:  

Er wordt een retributie geheven op de deelname aan gemeentelijk georganiseerde privézwemlessen.  

De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

- inwoners van Middelkerke:  € 7,30 per les / 12-beurtenkaart: € 84 
- niet-inwoners:    € 11,80 per les / 12-beurtenkaart: € 138 

Deze tarieven zijn inclusief de toegang tot het zwembad. 

Artikel 2: 

De retributie is verschuldigd door de gebruiker en moet vooraf contant betaald worden tegen afgifte 
van een kwijting.  

Artikel 3: 

Behoudens andersluidende wettelijke of decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en 
schepenen over alle onvoorziene gevallen en betwistingen i.v.m. de toepassing van dit 
retributiereglement. 

Artikel 4: 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet. 

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de sportdienst, het zwembad Duinenbad, het secretariaat 
en het administratief toezicht. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Retributieverordening op het bovengronds parkeren - wijzigingen - goedkeuring 

Raadslid B. Ryckewaert verklaart een amendement te willen voorleggen waardoor het mogelijk wordt 
om tweemaal per dag (eenmaal voormiddag en eenmaal namiddag) gratis te parkeren. Zij motiveert 
dit voorstel verwijzend naar personen die hun kinderen afhalen van school en van de gelegenheid 
gebruik maken om boodschappen te doen. Zij vergelijkt tevens met de regeling in Nieuwpoort. Wat het 
kort parkeren betreft stelt het raadslid voor om de duur te beperken tot maximum 4 uur. 

De burgemeester verklaart dat er gekozen wordt voor een half uur omdat dit voldoende ruim geacht 
wordt. 

De OCMW-voorzitter D. Gilliaert meldt dat de scholen in het centrum van Middelkerke aan de ouders 
vragen om niet in de Kerkstraat te parkeren, o.a. om mobiliteitsredenen. 

Raadslid T. Dedecker haalt het voorbeeld aan van een rolstoelgebruiker en vindt een kwartier of een 
half uur te weinig. Het raadslid merkt tevens op dat de parkeerautomaten programmeerbaar zijn om 
fraude te voorkomen. 

De burgemeester vindt de huidige beperking van de duur van het kort parkeren tot 2 uren een regeling 
waarmee de lokale handelaars tevreden zijn omdat het de vlotte circulatie bevordert. Zij stelt voor om 
de voorstellen van raadslid B. Ryckewaert te onderzoeken en om verslag uit te brengen van dit 
onderzoek tijdens een volgende zitting van de gemeenteraad. Het raadslid kan zich daarmee akkoord 
verklaren. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de artikelen 170 e.v. van de Grondwet; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 met latere wijzigingen; 
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Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door 
parkeerbedrijven, waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorvoertuigen in te 
voeren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen politiereglement op het 
wegverkeer; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische 
eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen; 

Gezien het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart; 

Gezien de gemeenteraadsbeslissing dd. 21/06/2011 (18) tot goedkeuring van de retributieverordening 
bovengronds parkeren; 

Gezien de gemeenteraadsbeslissing dd. 13/06/2013 (26) tot goedkeuring van een aantal wijzigingen 
in bovenvermelde retributieverordening; 

Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van parkeermogelijkheden voor de gemeente 
aanzienlijke lasten met zich meebrengt; 

Gelet op de besprekingen in het schepencollege dd. 24/02/2015; 

Overwegende dat volgende wijzigingen worden voorgesteld aan de bestaande retributieverordening: 

- vernieuwen geldigheidsduur bewonerskaarten en parkeerkaarten voor tweede verblijvers 

- 15 minuten gratis parkeertijd uitbreiden naar 30 minuten, maar beperken tot maximaal één 
maal per dag per nummerplaat 

- mogelijkheid voorzien betalingsmodaliteit via het mobiele telefoonnet (SMS) of via het internet 
(via applicatie) 

- tariefwijziging voor kampeerwagens op de dagparking Koning Ridderdijk nl. € 8 per halve dag 
of € 15 per dag (9u tot 14u en 14u tot 19u);   

- schrapping artikel 26 tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid 

- aanpassing artikel 24 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De retributieverordening bovengronds parkeren zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting dd. 
21/06/2011 (18) en gewijzigd in gemeenteraadszitting dd. 13/06/2013 (26) wordt gewijzigd als volgt: 

 Er wordt een artikel 1 § 3 toegevoegd, luidend als volgt: 

“Onder kampeerwagen wordt verstaan: elk voertuig waarvan waarvan de 
constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting 
bestaat: 

 - zitplaatsen en tafel, 

- slaapaccommodatie die met of zonder behulp van de zitplaatsen kan worden 
gecreëerd, 

 - kookgelegenheid en 

 - opbergfaciliteiten. 

Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn; de tafel mag echter zodanig zijn 
ontworpen dat zij gemakkelijk kan worden verwijderd. 

 Artikel 12 eerste lid wordt geschrapt en vervangen door volgende bepaling:  
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“De gemeentelijke parkeerkaarten hebben een maximale geldigheidstermijn als volgt: 
tot en met 30/06/2015; vervolgens t.e.m. 30/06/2017 en vervolgens om de twee jaar.” 

 Artikel 20 (tarieven) §1, §2 en §3 worden geschrapt en vervangen door volgende bepalingen:  

“§1. De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar 
aanbrengen achter de voorruit van het motorvoertuig, of als er geen voorruit is op het 
voorste gedeelte van het motorvoertuig, van het ticket dat de parkeerautomaat afprint 
na de betaling van de retributie, of door het geven van een betalingsopdracht via het 
mobiele telefoonnet of via het internet. 

De retributie is verschuldigd van zodra het motorvoertuig geparkeerd is. 

§2. De retributie voor het betalend parkeren, uitgezonderd kampeerwagens, wordt als 
volgt vastgesteld: 

1. kort parkeren op de daartoe vastgestelde openbare wegen: 

- gratis voor het eerste half uur mits het nemen van een geldig parkeerticket, of door 
het geven van een opdracht via het mobiele telefoonnet of via het internet, en 
beperkt tot 1 maal per dag per nummerplaat 

- € 0,25 per kwartier 

- € 0,50 per half uur 

- € 1,00 per uur 

2. dagparkeren op de daartoe vastgelegde openbare parkings: 

- gratis voor het eerste half uur mits het nemen van een geldig parkeerticket, of door 
het geven van een opdracht via het mobiele telefoonnet of via het internet, en 
beperkt tot 1 maal per dag per nummerplaat 

- € 0,25 per kwartier 

- maximum van € 5,00 per dag 

De tarieven zijn van toepassing van 9 uur tot 19 uur. 

§3. De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor volgend forfaitair stelsel 
zonder parkeertijdbeperkingen te kiezen: 

 €15,00 voor de voormiddag, zijnde van 9 uur tot 14 uur  

 €15,00 voor de namiddag, zijnde van 14 uur tot 19 uur  

 Wordt gelijkgesteld met het vrijwillig gekozen forfaitair tarief (langparkeren):  

 Het niet of niet zichtbaar plaatsen van het parkeerticket achter de voorruit van 
het motorvoertuig, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het 
motorvoertuig. 

 Het verstrijken van de parkeerduur zoals aangegeven op het parkeerbiljet  

 Het plaatsen van een nieuw parkeerbiljet zonder dat het voertuig de 
parkeerplaats heeft   verlaten wordt gelijkgesteld met het verstrijken van de 
parkeerduur zoals aangegeven op de vroegere parkeerbiljetten.  

 Het niet uitvoeren van een geldige betalingsopdracht via het mobiele 
telefoonnet of via het internet 

 Het niet tijdig verlaten hebben van de parkeerplaats zoals blijkt uit de controle 
van de registratie van de betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet of via 
het internet.” 
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 Er wordt een artikel 20 § 2 bis toegevoegd, luidend als volgt: 

“De retributie voor het dagparkeren voor kampeerwagens op de daartoe vastgelegde 
openbare parking wordt als volgt vastgesteld: 

- € 8 voor de voormiddag (9u tot 14u)   

- € 8 voor de namiddag (14u tot 19u) 

OF € 15 per dag (9u tot 19u) 

 De tarieven zijn van toepassing van 9 uur tot 19 uur. 

 Artikel 24 wordt geschrapt en vervangen door volgende bepaling: 

 “Artikel 24: Invorderingsprocedure 

Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de retributie zoals bepaald in onderhavig 
reglement verstuurt de gemeente een (niet-aangetekende) aanmaning om het bedrag 
binnen de 10 kalenderdagen te vereffenen. Er worden geen dossierkosten 
aangerekend voor de eerste aanmaning.  

Indien noodzakelijk bij niet-betaling of onvolledige betaling na verstrijken van 
bovenstaande betalingstermijn, verstuurt de gemeente aangetekend een tweede en 
tevens laatste aanmaning die geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 30 
kalenderdagen te vereffenen. 

Bij deze laatste aangetekende aanmaning wordt een retributie van € 25 per 
parkeerretributie als dossierkost aangerekend. 

Artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 geeft de financieel beheerder de 
mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van 
onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 

Ten vroegste 30 kalenderdagen na het aangetekend schrijven dat geldt als 
ingebrekestelling kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. 

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge 
bevoegd.  

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende 
schuldenaar.” 

 In artikel 26 worden het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid geschrapt. 

Artikel 2: 

Artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 1 april 2015. 

Artikel 3: 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de afdeling financiën, de mobiliteitsambtenaar en het 
administratief toezicht. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Herstelling bermmaaier groendienst door oorspronkelijke leverancier - goedkeuring raming 

alsook voorwaarden en wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat vorig jaar een nieuwe tractor werd aangekocht ten behoeve van de groendienst; 

Gezien deze tractor vooral ingezet zal worden om de bermen te maaien in het voor- en najaar; 
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Overwegende dat hiervoor gebruik zou worden gemaakt van de bestaande bermmaaier; 

Gezien het overbouwen van de bestaande bermmaaier en het aanpassen van de nieuwe tractor in de 
opdracht voor de aankoop van de nieuwe tractor vervat zat; 

Overwegende dat de nieuwe tractor ondertussen naar de oorspronkelijke leverancier van de 
bermmaaier werd gebracht om deze werken uit te voeren; 

Gezien deze bermmaaier echter bijna een jaar heeft stilgestaan en dat er diverse gebreken boven 
water zijn gekomen tijdens deze aanpassingswerken : 

- De maaibak is ernstig aangetast door roest en niet meer veilig 
- De afschermklep begint slijtage te vertonen 
- Er zit teveel speling op de gieken 

Overwegende dat de maaier in de huidige omstandigheden niet meer kan/mag worden gebruikt; 

Gezien deze kosten vooral te maken hebben met slijtage en jarenlang intensief gebruik; 

Overwegende dat bovendien de laatste kosten aan deze bermmaaier dateren van 2009 of 2010 en 
dat er sedertdien geen herstellingswerken meer werden uitgevoerd aan deze maaier; 

Gezien de aankoop van een nieuwe bermmaaier geraamd wordt op € 100.000; 

Gelet op de offerte voor deze herstelling door de oorspronkelijke leverancier, nl. de firma PIVABO, 
Kampstraat 20 te 8500 Kortrijk voor een bedrag van € 20.303,80 (BTW incl.); 

Gezien de leverancier garandeert dat na deze herstellingen, het gemeentebestuur opnieuw jarenlang 
over een degelijke bermmaaier zal beschikken; 

Gezien er voor deze overheidsopdracht € 30.000 voorzien is op het budget 2015 onder beleidsitem 
02000, algemeen rekeningnummer 2430000 (Overig beleid A-lijst); 

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°f) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking : Werken, leveringen of diensten die 
om technische of artistieke redenen of omwille van de bescherming van alleenrechten, slechts aan 
één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen worden toevertrouwd; 

Overwegende dat de firma PIVABO uit Kortrijk de enige vertegenwoordiger is in België die zorgt voor 
herstellingen aan bermmaaiers van het merk Herder en dat alle andere firma’s gelegen zijn in 
Nederland, Duitsland en Frankrijk; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de raming voor het herstellen van de huidige bermmaaier van het 
merk Herder. De kostenraming bedraagt € 20.303,80 (BTW incl). 

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 01194/2430000 

Actie / overig beleid Overig beleid A-lijst (buitengewone herstellingen) 

Beschikbaar krediet € 30.000 

Bedrag van de raming (incl. BTW) € 20.303,80 (BTW incl.) 

Artikel 4:  

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

Artikel 5:  

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken dienst. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. Bibliotheek - vervanging betaalautomaat - goedkeuring raming alsook voorwaarden en wijze 

van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat de bibliotheek al jaren werkt met een geautomatiseerd systeem voor het ontlenen 
van materialen, alsook voor het beheer van het gebruik van de publiekscomputers; 

Overwegende dat een betaalautomaat via het Paytr@cs systeem alle betalingen centraliseert 
afkomstig uit VUBIS ( bibliotheeksysteem / KNOTECH RFID selfstations), Timetr@cs (gebruik 
publiekspc’s) en Copytr@cs (kopieerverrichtingen publiek); 

Overwegende dat na jaren van intens gebruik de huidige betaalautomaat niet meer voldoet aan de 
vereisten voor een hedendaagse, gebruikersvriendelijke bibliotheek: 

 er zijn regelmatig mankementen waardoor betalingen niet (correct) geregistreerd worden 

 de huidige betaalautomaat laat geen betalingen met bankkaart toe 

 de huidige betaalautomaat laat geen gebruik van EIK toe (elektronische identiteitskaart); 

Overwegende dat gevraagd wordt om de huidige betaalautomaat te vervangen door een nieuw toestel 
met bankcontact en elektronische identiteitskaartlezer; 

Overwegende dat de betaalautomaat deel uitmaakt van een bestaand, geïntegreerd systeem, 
draaiend op gekoppelde softwarepakketten Paytr@cs, Timetr@cs en Copytr@cs, geleverd door de 
firma PIMC; 

Overwegende dat om technische redenen de nieuwe betaalautomaat dient aangekocht te worden bij 
deze firma; 

Gelet op de offerte van de firma Tracs Systems nv voor de aankoop van een nieuwe betaalautomaat 
voor een bedrag van € 9.998,23 (BTW incl.); 

Gezien er voor deze aankoop € 10.000 voorzien is op het budget 2015 onder beleidsitem/AR 
07030/2300000 (OB)lijst- E; 

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; 
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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°f) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: werken , leveringen of diensten die 
om technische of artistieke redenen of omwille van de bescherming van alleenrechten, slechts aan 
één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen worden toevertrouwd; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

De aankoop van een nieuwe betaalautomaat met bankcontact en elektronische identiteitskaartlezer 
voor de bibliotheek wordt goedgekeurd voor een bedrag van € 9.998,23 (BTW incl.). 

Artikel 2: 

De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3: 

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

Beleidsitem / AR 07030/2300000 

Actie / overig beleid Overig beleid (OB): lijst- E  

Beschikbaar krediet € 10.000 

Bedrag van de uitgave (incl. BTW) € 9.998,23 

 

Artikel 4: 

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

Artikel 5: 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken dienst. 

 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat zijn fractie niet voor kan stemmen wegens de formulering van het 
besluit. Indien de fractie ja zou stemmen dan betekent dit dat men inhoudelijk ook akkoord zou zijn 
met de voorstellen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gezien het besluit dd. 23/02/2015 van de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw tot 
bepalen van de datum en de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering van de vereniging;  

Overwegende dat de Algemene Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw plaatsvindt op 
30/03/2015 ; 
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Gezien de agenda van voornoemde Algemene Vergadering: 

- Verslag algemene vergadering 13/02/2015 – goedkeuring 

- Vrijwillig ontslag Liliane Pylyser-Dewulf – lid raad van bestuur  - goedkeuring 

- Aanstelling Kristof Devos – lid raad van bestuur – goedkeuring 

- Budgetwijziging 2 – 2014 – goedkeuring 

- Budgetwijziging 2015 – goedkeuring 

- Budget 2015 – verdeling hoofdrubrieken (sub) – goedkeuring 

- Mediaplan + nieuwe initiatieven – stand van zaken – kennisname 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

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

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

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad ter zake; 

Gelet op het gunstig advies dd. 04/03/2015 van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de Algemene Vergadering van de vzw ‘Toerisme Middelkerke’ op 30 maart 2015 – 19.30 u. Foyer 
Cultuurcentrum De Branding, Populierenlaan 35 te’ Middelkerke. 

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

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Stemming: 14 stemmen voor, 6 onthoudingen 

7. Uitbreiding takenpakket aankoopcentrale IVOO in kader van de huisvuilophaling - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 09/01/2014, houdende uitbreiding van het 
takenpakket aan de aankoopcentrale IVOO in het kader van de huisvuilophaling. Hierbij werd 
afgestapt van een dagophaling in de zomermaanden en werd de nachtophaling uitgebreid (zowel 
meer gewicht als een iets grotere zone); 

Gelet op de positieve evaluatie van de nachtophaling in 2014. Er was veel minder meeuwenoverlast, 
waardoor het straatbeeld ook properder was; 
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Gelet dat er ook al meeuwenoverlast is in juni en september en een uitbreiding van de nachtophaling 
dit grotendeels kan voorkomen. In juni en september zou het huidig ophaalregime van 2 ophalingen 
per week behouden blijven, maar nu in de nacht van zondag op maandag en in de nacht van 
donderdag op vrijdag; 

Gelet dat de bezetting van de reinigingsdienst niet voldoende is om zowel overdag als ’s nachts op te 
halen, waardoor dit niet in eigen dienst kan gebeuren; 

Gelet dat aan volgende voorwaarden moet voldaan worden; 

 Ophaling in juni en september; 

 Ophaling tweemaal per week, in de nacht van zondag op maandag en de nacht van donderdag op 

vrijdag; 

 Dezelfde route als de nachtophaling; 

 Geraamd tonnage: 300 ton; 

 Ophaling weekendparken mag ten vroegste starten om 22u30. In de toeristische zone mag pas 

gestart worden met ophalen vanaf 0u00; 

Gelet op de offerte van Sita. Deze prijs is gelijk aan de prijs van de ophaling in 2014. Voor 330 ton 
(gewichten 2014), komt dit op een bijkomende geraamde prijs van 46 000 euro (incl. BTW). Doordat er 
vorige zomer veel minder gewicht opgehaald werd, hoeft het budget niet verhoogd te worden;  

Gezien het visum van de financieel beheerder met referte 2015/130; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Akkoord te gaan met het voorstel om de bevoegdheidsoverdracht naar de IVOO (aanduiding van 
IVOO als aankoopcentrale voor de nachtophaling van restafval tijdens de zomermaanden in de 
toeristische zone) uit te breiden naar juni en september. 

Artikel 2:  

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

Beleidsitem / AR  03000 / 6134999    

Actie / overig beleid Overig beleid (OB) 

Beschikbaar krediet € 219.159 

Geraamd bedrag van de uitgave 
(incl. BTW) 

€ 46.000  

Naam en adres van de begunstigde 

IVOO 

Klokhofstraat 2 

8400 Oostende……………………….. 

BTW-nr BE0 …………………... 

Artikel 3: 

De gemeente verbindt er zich toe alle nodige inspanningen te leveren om ook deze opdracht van de 
IVOO terug over te nemen, mocht de bestaansduur van IVOO in 2017 niet worden verlengd. 
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Artikel 4: 

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Aanvullend politiereglement op het parkeren op diverse gemeentewegen - wijzigingen - 

goedkeuring 

Raadslid D. De Poortere heeft enkele opmerkingen bij de politiereglementen die op de agenda van 
deze zitting staan. Hij stelt voor om de punten, met uitzondering van de Kleine Kerkwegel, te verdagen 
in afwachting van het aangekondigde globaal parkeerplan. In verband met de Kleine Kerkwegel heeft 
hij twijfels wat de naleving van de regeling betreft. 

De burgemeester antwoordt dat thans de dringende punten geregeld worden en dat de gasvaststellers 
opdracht zullen krijgen om de voorziene regeling na te leven. 

Op de opmerking van raadslid D. De Poortere dat parkeren tot de bevoegdheid van de burgemeester 
behoort en mobiliteit tot de taken van de eerste schepen en dat dit wellicht tot problemen leidt, 
antwoordt de burgemeester dat zij samen in goede verstandhouding samenwerken. 

Raadslid D. De Poortere merkt op dat de signalisatie van de parkeerverboden niet steeds correct 
gebeurt. Volgens het raadslid moeten borden die betrekking hebben op parkeren op oranje palen 
bevestigd zijn. Hij stelt voor om bij opmaak van het parkeerplan rekening te houden met deze situatie 
en om te corrigeren wat eventueel verkeerd is. 

De burgemeester antwoordt dat dit zal onderzocht worden. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 13/02/2008 (10) in verband met het aanvullend 
politiereglement op het parkeren op diverse gemeentewegen; 

Overwegende dat er in de Klein Kasteelstraat en de Koning Ridderdijk tussen de Strandlaan en de 
Oceaanlaan voorbehouden parkeerplaatsen zijn voor mobilhomes; 

Overwegende dat er op die plaatsen niet meer mag gekampeerd worden maar enkel mag geparkeerd 
worden van 9u tot 19u; 

Overwegende dat de bestaande reglementering hieromtrent dient opgeheven te worden; 

Gezien de Klein Kasteelstraat en de Koning Ridderdijk gemeentewegen zijn; 

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

Gelet op het gemeentedecreet; 

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

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

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

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

Beslist:  

Artikel 1: 
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Artikels 3, 4, 5 en 9 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 13/02/2008 (10) in verband met het 
aanvullend politiereglement op het parkeren op diverse gemeentewegen worden opgeheven; 

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. 

9. Aanvullend reglement op het parkeren in de Kleine Kerkweg - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd.16/12/2014 (59) 
‘Sportdienst – herinrichting grasplein t.h.v. de Kleine Kerkwegel ten voordele van de Parkschutters en 
het IBO – goedkeuring’; 

Gelet op de nieuwe locatie van het IBO in de Westendelaan 10 te Middelkerke; 

Gezien de toegang tot het IBO in de Kleine Kerkweg gelegen is; 

Gezien er twee parkeerplaatsen voor kort parkeren worden voorzien aan de ingang van het IBO naast 
de toegangsdeur; 

Overwegende dat de parkeerduur beperkt wordt tot 15 minuten; 

Gezien de Kleine Kerkweg 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:  

Het parkeren is beperkt tot 15 minuten in de Kleine Kerkweg op de twee parkeerplaatsen naast de 
ingang van het IBO. 

Artikel 2: 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E9a met onderborden ‘15 min’. 

Artikel 3: 

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 4: 
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Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. Aanvullend reglement op het parkeren in de Eglantierlaan - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat de eigenaar van de eerste garage in de Eglantierlaan problemen heeft om uit en in 
zijn garage te rijden als er wagens geparkeerd staan tot tegen de garagepoort en dat hij geen zicht 
heeft op het aankomende verkeer; 

Gelet op de bespreking in de vergadering van de Cel Mobiliteit; 

Overwegende dat de Cel Mobiliteit voorstelt om een parkeerverbod in te voeren aan de noordzijde van 
de Eglantierlaan vanaf de Normandlaan tot aan de eerste garagepoort; 

Gezien de Eglantierlaan 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: 

Parkeren is verboden aan de noordzijde van de Eglantierlaan vanaf de Normandlaan tot aan de eerste 
garagepoort. 

Artikel 2: 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een gele onderbroken lijn. 

Artikel 3: 

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 4: 

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. Aanvullend reglement op het parkeren op de Koning Ridderdijk - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien er bij de heraanleg van de Koning Ridderdijk tussen de Strandlaan en de Oceaanlaan 
parkeerplaatsen in langs richting voor mobilhomes werden aangelegd aan de zuidzijde vanaf de 
Strandlaan tot aan de surfzone; 

Overwegende dat er op die plaatsen enkel geparkeerd mag worden door kampeerauto’s van 9u tot 
19u; 
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Overwegende dat de mobilhomes er niet mogen parkeren tussen 19u en 9u; 

Gezien er een zone wordt ingevoerd op de Koning Ridderdijk tussen de Strandlaan en de Oceaanlaan 
waar enkel het parkeren van personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik, minibussen en motorfietsen 
toegelaten is; 

Gezien de zuidzijde van de Koning Ridderdijk van de Strandlaan tot aan de haakse parkeerplaatsen 
het parkeren wordt voorbehouden aan kampeerauto’s tussen 9u en 19u; 

Overwegende dat het parkeren voor kampeerauto’s het hele jaar betalend is; 

Overwegende dat in de zone het betalend parkeren beperkt is van 9u tot 19u tijdens de maanden juli 
en augustus, volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten; 

Gezien de Koning Ridderdijk een gemeenteweg is; 

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

Gelet op het gemeentedecreet; 

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

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

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

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

Beslist:  

Artikel 1: 

Op de Koning Ridderdijk wordt er een zone ingevoerd waar het parkeren enkel toegelaten is voor 
personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik, minibussen en motorfietsen. Tijdens de maanden juli en 
augustus is de betalende parkeertijd beperkt van 9u tot 19u, volgens de gebruiksmodaliteiten van de 
parkeerautomaten. 

Artikel 2: 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden Z E9b T a en Z E9b T b. 

Artikel 3: 

Aan de zuidzijde van de Koning Ridderdijk tussen de Strandlaan tot aan de haakse parkeerplaatsen is 
het parkeren voorbehouden voor kampeerauto’s, dit tussen 9 uur en 19 uur, volgens de 
gebruiksmodaliteiten van parkeerautomaten. 

Artikel 4: 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E9h met: 

  onderborden Xa (opgaande pijl) en Xb (neergaande pijl) en  ‘betalend’. 

 onderbord “van 09 tot 19 uur”. 

Artikel 5: 

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 6: 

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



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 12/03/2015 - p. 16/22 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. Aanvullend reglement op het parkeren in de Klein Kasteelstraat - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien er in de Klein Kasteelstraat enkele parkeerplaatsen zijn waar mobilhomes kunnen parkeren; 

Overwegende dat er op die plaatsen enkel geparkeerd mag worden door kampeerauto’s van 9u tot 
19u; 

Overwegende dat de mobilhomes er niet mogen parkeren tussen 19u en 9u; 

Gezien er een zone wordt ingevoerd in de Klein Kasteelstraat waar enkel het parkeren van 
personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik, minibussen en motorfietsen toegelaten is; 

Gezien er vier parkeerplaatsen worden voorbehouden aan kampeerauto’s tussen 9u en 19u; 

Gezien de Klein Kasteelstraat een gemeenteweg is; 

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

Gelet op het gemeentedecreet; 

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

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

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

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

Beslist:  

Artikel 1: 

In de Klein Kasteelstraat wordt een zone ingevoerd waar het parkeren enkel toegelaten is voor 
personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik, minibussen en motorfietsen. 

Artikel 2: 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden Z E9b a en ZE9b b. 

Artikel 3: 

Er worden vier parkeerplaatsen voorbehouden voor kampeerauto’s, dit tussen 9 uur en 19 uur. 

Artikel 4: 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E9h met onderbord “van 09 tot 19 
uur”. 

Artikel 5: 

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 6: 

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

13. Aanleg van openbaar verlichtingsnet in de doortocht van Lombardsijde - Westende in 

toepassing van mobiliteitsconvenant module 4: 
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a) goedkeuring beschrijving en raming 

b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de geplande herinrichtingswerken in de doortocht van Lombardsijde en Westende; 

Gezien het schrijven dd. 21/01/2015 vanwege Infrax, Noordlaan 9 te 8820 Torhout houdende 
mededeling van de prijsofferte voor de aanleg van een openbaar verlichtingsnet in de doortocht van 
Lombardsijde – Westende in toepassing van het mobiliteitsconvenant module 4; 

Gelet op het ontwerpplan als bijlage; 

Gezien de gedetailleerde raming ten bedrage van 99.995,13 euro (btw incl.) voor de uitvoering van 
bovengenoemde werken; 

Overwegende dat er onder het beleidsitem: 06700 – AR: 2240007 van het budgetjaar 2015 voldoende 
kredieten beschikbaar zijn voor de uitvoering van bovengenoemde werken; 

Gezien de wet van 15/06/2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

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 Infrax de intercommunale is waarbij het gemeentebestuur is aangesloten; 

Gezien Infrax 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  de aanleg van een openbaar verlichtingsnet in de doortocht van 
Lombardsijde en Westende goed te keuren voor een totaal bedrag van  99.995,13 euro (btw incl.). 

Artikel 2:  

 

-beleidsitem/ AR: 06700/2240007 

-overig beleid/ actie: Overig beleid 

-beschikbaar krediet: € 300.000,00 

-bedrag van de uitgave: € 99.995,13 

-naam en adres van de begunstigde: Infrax 
Noordlaan 9 
8820 Torhout 

-BTW-nummer: BE 0882.509.166 

Artikel 3: 

Het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

14. Agendapunt toegevoegd op vraag van raadslid N. Lejaeghere - wijziging selectieleidraad 

"project Casino Middelkerke" - goedkeuring 

Dhr. Tom Villé, advocaat, woont dit agendapunt bij als deskundige. 

Raadslid J.M. Dedecker verklaart begrip te kunnen opbrengen voor het inschakelen van een 
meerderheidsraadslid om een ‘vergeten’ punt toch nog op de agenda te krijgen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dit agendapunt werd op vraag van raadslid N. Lejaeghere toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraadszitting overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet; 

Het werd toegelicht als volgt: 

“Overwegende dat de zeedijk zal heringericht worden met een golfdempende uitbouw en 
stormmuur rond het casino waardoor de site casino eveneens zal heringericht worden; 

Gelet op de prioritaire beleidsdoelstelling 1.2 uit het meerjarenplan 2014-2019: “De 
toeristische attractiviteit van strand, dijk, duinen, groen op peil houden” met het bijhorend 
actieplan 1.2.2 “Het uitwerken van een concept voor de vernieuwing van de site casino en 
zeedijk”; 

Gezien het besluit dd. 01/07/2013 van het college van burgemeester en schepenen tot 
goedkeuring van het bestek tot haalbaarheidsstudie Casino en tot toewijzing van de opdracht 
aan PT Architecten; 

Gelet op het eindrapport haalbaarheidsstudie Casino dd. 24/02/2014; 

Gezien het besluit dd. 16/12/2014 (TL1) van het college van burgemeester en schepenen 
waarbij er voor het project ‘Casino Middelkerke’ werd beslist te opteren voor een 
geïntegreerde marktbevraging, waarbij de marktbevraging voor het ontwerp, de bouw, de 
financiering en de uitbating van het nieuwe casinogebouw inclusief bijhorende functies en de 
marktbevraging voor de nieuwe concessieovereenkomst voor de uitbating van de tijdelijke en 
toekomstige nieuwe speelzaal samen zullen worden uitgeschreven; 

Gezien het besluit dd. 23/12/2014 (TL1) van het college van burgemeester en schepenen 
aangaande de tussentijdse lokalisatie tijdens de afbraak en bouw van het nieuwe 
casinogebouw; 

Gezien het ontwerp van selectieleidraad ‘Project Casino Middelkerke’ dewelke werd 
goedgekeurd op de gemeenteraad dd. 15/01/2015 (11); 

Gezien de selectieleidraad dd. 21/01/2015 werd gepubliceerd in het Bulletin der 
Aanbestedingen en het Publicatieblad Europese Unie; 

Gezien de gepubliceerde selectieleidraad als één van de voorwaarden inzake technische 
bekwaamheid van de kandidaten stelt dat ten einde als speelzaaluitbater te kunnen 
inschrijven een lijst van minimaal één (1) (daterend van uiterlijk vijf (5) jaar voorafgaand aan 
de Aankondiging van het project) referentie van gelijkaardige projecten die betrekking hebben 
op de lopende of net aflopende exploitatie van een speelzaal van een kansspelinrichting 
klasse I, onder de vergunning klasse A moeten kunnen worden voorgelegd; 

Gezien deze bepaling in zijn huidige vorm betekent dat enkel speelzaaluitbaters die reeds een 
kansspelinrichting klasse I, vergunning klasse A of gelijkwaardig bezitten in aanmerking 
komen teneinde zich in te schrijven voor de gepubliceerde selectieleidraad; 

Overwegende dat uit de lopende marktbevraging is gebleken dat deze bepaling verhindert dat 
andere competente spelers zich kunnen aanbieden; 
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Gezien het wenselijk is dat er speelzaaluitbaters met een andere vergunning dan een klasse I, 
vergunning klasse A of gelijkwaardig in aanmerking komen, indien zij uiteraard aan de 
voorwaarden voldoen om een klasse I, vergunning A te bekomen; 

Gezien de mogelijkse uitbreiding van de kandidaat mededingers aangewezen is om het meest 
gunstige aanbod te realiseren; 

Gelet op de financiële belangen van de gemeente Middelkerke; 

Gezien de huidige concessieovereenkomst verloopt per 31 december 2016 en de wens van 
de gemeente om de speelzaaluitbating bij de overgang naar de nieuwe concessie niet te 
onderbreken; 

Gezien de termijn van maximaal zes maanden die de nieuwe speelzaaluitbater nodig heeft om 
een vergunning klasse A te bekomen; 

Gezien derhalve dat op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid moet worden verschaft 
aangaande de nieuwe speelzaaluitbater; 

Gezien de dwingende timing die daarom voor het project voorop is gesteld geen ruimte voor 
uitstel toelaat; 

Gezien de minimale publicatietermijn conform artikel 47, § 1, 2de lid van het KB 15 juli 2011 
ook na publicatie van de wijziging aan de selectieleidraad gerespecteerd zal worden; 

Gezien derhalve dat een uitstel van de uiterste indieningstermijn in die omstandigheden niet 
nodig en niet wenselijk is; 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad;” 

Gezien de bij het voorstel gevoegde nota met de voorgestelde wijziging aan de selectieleidraad 
‘Project Casino Middelkerke’; 

Gezien de vraag van het raadslid om bedoeld voorstel goed te keuren als volgt: 

“Artikel 1:  

De wijziging aan de selectieleidraad ‘Project Casino Middelkerke’, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad dd. 15/01/2015 (11), wordt goedgekeurd overeenkomstig de tekst die als 
bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het advocatenkantoor Eubelius en dienst 
Toerisme.” 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over dit voorstel als volgt: alle aanwezige 
raadsleden stemmen voor; 

Bijgevolg; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De wijziging aan de selectieleidraad ‘Project Casino Middelkerke’, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad dd. 15/01/2015 (11), wordt goedgekeurd overeenkomstig de tekst die als bijlage bij dit 
besluit wordt gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het advocatenkantoor Eubelius en dienst Toerisme. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 12/03/2015 - p. 20/22 

 

 

Vragen van raadsleden: 

De voorzitter geeft het woord aan raadslid D. Van Den Broucke die in toepassing van artikel 13 §2 van 
het huishoudelijk reglement volgende vraag schriftelijk heeft ingediend: 

“Eind januari verscheen in krant wat ingewijden reeds lang weten: OCMW's worden afgeschaft en 
gemeenten nemen alle bevoegdheden over m.i.v. 2019 (laatste legislatuur dus).   
In die optiek zullen de volgende jaren dan ook de benoemingen geëvalueerd worden: tegen het einde 
van de legislatuur worden benoemingen voor overlappende functies dan ook moeilijker.  
Net zoals in veel andere steden en gemeenten zal de gemeente Middelkerke een standpunt moeten 
innemen in verband met de taakinvulling van de waarnemend financieel beheerder van de gemeente 
enerzijds en de zittende financieel beheerder van het OCMW anderzijds. 
Ik heb vernomen dat de waarnemend financieel beheerder van de gemeente  een verlenging van haar 
contract heeft gekregen voor een beperkte periode van  6 maanden. 
Graag had ik op de volgende gemeenteraad een antwoord of standpunt verkregen op volgende 
vragen: 
1) Zal de gemeente nog overgaan tot de definitieve aanstelling/ benoeming van de gemeentelijk 
financieel beheerder? 
2) Zal dit gebeuren via een aanwervingsexamen of via een bevorderingsexamen? 
3) Krijgt de financieel beheerder van het OCMW de kans om deel te nemen aan dit examen of wordt 
zij daarvan vrijgesteld en toch als kandidaat in aanmerking genomen? 
4) Hoe zullen de kandidaturen tegen elkaar afgewogen worden indien de financieel beheerder van het 
OCMW vrijgesteld wordt van het examen? 
5) Hoe denkt men de functie in te vullen van de zittende gemeente of OCMW financieel beheerder die 
naast de benoeming grijpt? Wordt voor haar een nieuwe plaats gecreëerd in het personeelskader?” 

De burgemeester antwoordt dat de vacantverklaring en de wijze van invulling geagendeerd zullen 
worden op de gemeenteraadsagenda van april. Bij de behandeling van het dossier zullen alle vragen 
van het raadslid behandeld 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: 

“Stand van zaken betreffende beslissing van de gemeenteraad van 13/02/2014 agendapunt 19 – 
Samenstellen lijst gemeentelijke verzelfstandiging”. 

Het raadslid verwijst naar het raadsbesluit van 13/02/2014 (19) en de daarin opgenomen motivering. 

De burgemeester antwoordt dat de opvolging van dit agendapunt geagendeerd zal worden op de 
agenda van de gemeenteraadszitting van april.  

 

Raadslid Dirk De Poortere merkt op dat er vorige week vrijdag, t.g.v. de proloog van de driedaagse 
van West-Vlaanderen, geen verkeer werd toegelaten in de Kerkstraat. Dit was niet voorzien in het 
politiereglement en stond ook niet vermeld in de bewonersbrief. Het veroorzaakte nogal wat 
verkeershinder. Het raadslid stelt voor om een regeling uitgezonderd plaatselijk verkeer te voorzien, 
aangevuld met voorsignalisatie. 

De burgemeester stelt dat zij pas laat in de namiddag een telefoon heeft gehad van een raadslid i.v.m. 
de problematiek, maar dat het dan te laat was om nog in te grijpen. 

P. Van Looy, sectorfunctionaris, meldt dat hij vernomen heeft dat uit een interne evaluatie bij de politie 
gebleken is dat het voorzien van een regeling uitgezonderd plaatselijk verkeer nodig is. 
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Raadslid D. Van Den Broucke herinnert aan zijn diverse tussenkomsten i.v.m. de gevaarlijke situatie in 
de Duinenweg t.h.v. de Prosper Poulletstraat, waarop schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat dit 
onderzocht wordt in het kader van het verkeerbeleidsplan. 

 

Raadslid D. Van Den Broucke stelt dat hij op 05/03/2015 een mail heeft gestuurd i.v.m. een 
werkbezoek van een ambtenaar van de dienst toerisme naar Knokke in het kader van de organisatie 
van Rising Stars. Het raadslid wenst een antwoord op de vragen wie deze opdracht gegeven heeft, 
met welk voertuig het werkbezoek werd afgelegd, wie de kosten verbonden aan het werkbezoek heeft 
betaald en wat de resultaten waren van het werkbezoek. 

De voorzitter geeft volgend antwoord:  

“De hoofdsectorassistent Toerisme,  nam contact met 2 personen van Zoute Tennisclub en Rising 
Stars naar aanleiding van een voorstel van raadslid Jean-Marie Dedecker in de raad van bestuur van 
23/02/2015 om dit samen met de betrokken ambtenaar te doen. De raad van bestuur had hiertegen 
geen bezwaar. De opdracht betrof een onderzoek naar de mogelijkheden om een ITF Tennistornooi te 
organiseren in Middelkerke. 

Daarnaast gaf het College van burgemeester en schepenen op 24/02/2015 een opdracht aan de 
gemeentesecretaris om een autonoom onderzoek te voeren. Door een samenloop van 
omstandigheden heeft de voornoemde ambtenaar van toerisme zelf ook  een gesprek gevoerd met de 
personen van Rising Stars. Hij heeft zijn verslag van dit gesprek overgemaakt aan de 
gemeentesecretaris.  

Gelet op de omvang en de techniciteit van de vragen denk ik dat dit gesprek niet telefonisch kon 
afgehandeld worden. 

De hoofdsectorassistent Toerisme heeft aan die opdracht ongeveer 4 uren besteed, inclusief de 
verplaatsingen naar Knokke. 

Hij verplaatste zich met zijn eigen wagen, uiteraard op kosten van de gemeente. 

De resultaten van de gesprekken werden verwerkt in het eindrapport van de secretaris dd. 9/03/2015 
over de modaliteiten voor het organiseren van ITF Tennistornooien. 

Het relaas van de hoofdsectorassistent Toerisme werd nagelezen en verbeterd door Tennis 
Vlaanderen en is verwerkt in het eindrapport van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris heeft 
hiervan kennis gegeven aan de raad van bestuur van de VZW Toerisme Middelkerke van  9/03/2015.” 

Raadslid D. Van Den Broucke reageert dat er een tegenstrijdigheid is tussen hetgeen in de schoot van 
de vzw Toerisme werd afgesproken en het antwoord van de voorzitter. Hij zou graag de werkopdracht 
willen zien. 

De voorzitter stelt dat hij bij zijn antwoord blijft. 

Raadslid J.M. Dedecker meldt dat er binnen de raad van bestuur van vzw Toerisme afgesproken werd 
om het dossier i.v.m. Rising Stars nader te onderzoeken, omdat er volgens het raadslid sprake is van 
“frauduleuze praktijken” en “gesjoemel”.  

Normaal komt het college van burgemeester en schepenen niet tussen in standpunten van vzw 
Toerisme maar toch is er via het college van burgemeester en schepenen kennelijk opdracht gegeven 
om een ambtenaar het dossier te laten onderzoeken. Het verslag van het onderzoek is eergisteren 
behandeld in de vzw Toerisme en zou redelijk vernietigend zijn voor raadslid D. Van Den Broucke, 
aldus raadslid J.M. Dedecker. Er was gisteren een bijzondere vergadering van de raad van bestuur 
van vzw Toerisme waar men tot een oplossing voor het dossier is gekomen. Hij vindt dat het raadslid 
de bestuurders dankbaar zou moeten zijn omdat zij in dit dossier hun nek uitgestoken hebben. 

 

Raadslid J.M. Dedecker vraagt welke toekomstvisie het gemeentebestuur heeft i.v.m. het voorzien van 
tennisaccommodatie als de tennisballon zou verdwijnen. Daarop antwoordt schepen J. Devey dat het 
ondenkbaar is dat Middelkerke geen tennisaccommodatie meer zou hebben. De 
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inplantingsmogelijkheden maken deel uit van een onderzoek naar de ontwikkeling van de 
sportinfrastructuur. 

 

Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat er sprake is van waterinsijpeling in de garages onder het 
Epernayplein in relatie met het tennistornooi dat daar heeft plaatsgevonden. 

Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat er al jaren sprake is van waterinsijpeling. Er is een 
vermoeden dat men van het tennistornooi gebruik wil maken om beroep te doen op de verzekering. 
Zowel schepen J. Devey als raadslid D. Van Den Broucke merken op dat er voorafgaandelijk een 
technische studie en een plaatsbeschrijving geweest is.  

 

Bij het einde van de vergadering spreekt raadslid J.M. Dedecker zijn dank uit aan de lokale politie die 
nauwgezet het gevraagde vakantietoezicht op zijn woning heeft opgevolgd. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19u.50. 

de secretaris de voorzitter 

Pierre Ryckewaert Michel Landuyt 

 

 

 


