Verslag gemeenteraadszitting op 12/11/2015
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, 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, K. Devos, S. Van den Bossche, raadsleden;
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter;
J. Duchi, korpschef;
P. Ryckewaert, secretaris;

Verontschuldigd:

F. Ampe-Duron, schepen verontschuldigd voor agendapunt: 1, 2, 3;
L. Maesen, raadslid verontschuldigd voor agendapunt: 4, 5, 6, 7;
T. Dedecker, raadslid;
N. Lejaeghere, raadslid verontschuldigd voor agendapunt: 1, 2, 3;
M. D'Hondt, L. Feys-Peelman, raadsleden;
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter verontschuldigd voor agendapunt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

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 administratie, woont de volledige zitting – met uitzondering van
agendapunt 34- bij als deskundige, onder meer met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag.
Openbare vergadering
1. Verslag gemeenteraadszitting dd. 02/10/2015 - goedkeuring
Raadslid L. Maesen verklaart zich te zullen onthouden daar hij verontschuldigd was voor de zitting van
02/10/2015.
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van raadslid L. Maesen die zich onthoudt.
Stemming: 19 stemmen voor, 1 onthouding
2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 08/10/2015 - goedkeuring
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Raadslid L. Maesen verklaart zich te zullen onthouden daar hij verontschuldigd was voor de zitting van
08/10/2015.
Raadslid D. Van Den Broucke merkt op dat hij eveneens een overzicht wenst te ontvangen van de
investeringen die gebeurd zijn t.b.v. de kerk van Leffinge. De secretaris antwoordt dat dit overzicht aan
het raadslid gemaild zal worden.
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van raadslid L. Maesen die zich onthoudt.
Stemming: 19 stemmen voor, 1 onthouding
3. Lokale politie - aankoop en installatie Track and Trace software in politievoertuigen goedkeuring beschrijving en raming alsook vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen
Op de vragen van raadslid G. Verdonck of er een personele aanleiding is voor de installatie en of er
een bijkomende opleiding nodig is, antwoordt de korpschef:
-Betreft vooral het bijbenen van de technische evoluties.
-Kadert in rapportage en afleggen verantwoording (zowel intern hiërarchisch als van korpschef ten
aanzien van beleid).
-Gefaseerde werkwijze: volgende stap betreft aansturing bij interventies en daarop volgende stap
betreft het aansturen bij secundaire opdrachten (zoals controle enkelbanden en naleving
voorwaardelijke invrijheidsstelling).
-Geen echte opleiding nodig. Aanleren van de software is niet zo moeilijk.
Raadslid J.M. Dedecker vindt het een goed systeem. Het kan eventueel uitgebreid worden naar
andere gemeentelijke voertuigen.
Op de vraag van raadslid D. Depoortere waarom er een uitschakelaar voorzien is in de
commandowagen antwoordt de korpschef dat dit voorzien is in toepassing van een advies van de
privacy commissie. Voertuigen die ook voor privédoeleinden gebruikt worden mogen tijdens dit
privégebruik niet getraceerd worden.
Raadslid D. Depoortere vraagt of ook de draagbare radioposten aangesloten zullen worden. De
korpschef antwoordt dat dit de bedoeling was. Uit een test is evenwel gebleken dat dit technisch nog
niet betrouwbaar is en dat er aanpassingen nodig zijn, o.a. aan (componenten van) het Astridnetwerk.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in
openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst;
Overwegende dat de politiezone Middelkerke sedert 2014 gebruik maakt van “ISLP Mobile”;
Gezien de kwaliteit van de dienstverlening tijdens het uitvoeren van interventies hierdoor gevoelig is
verbeterd;
Overwegende dat de beschikbare ICT middelen nog efficiënter kunnen worden aangewend in
combinatie met een zogenaamde “Track and Trace” software;
Gezien de interventieploegen met behulp van deze software nog beter en doeltreffender kunnen
worden gestuurd in geval van primaire en secundaire opdrachten en dit volgens de goedgekeurde
architectuur van de federale politie;
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Overwegende dat het installeren van dergelijke software niet alleen een beter veiligheidsgevoel biedt,
maar ook een voordeel bij het opmaken van statistieken en bij tegenstrijdigheden bij ongevallen,
incidenten, aanrijtijden,…;
Gezien de aankoop en installatie van Track and Trace software met de 17 black boxen op alle
dienstvoertuigen van de lokale politiezone Middelkerke geraamd wordt op € 14.000 (BTW incl.);
Overwegende dat er voor deze opdracht voldoende budget voorzien is op het budget 2015 onder
artikelnummer 330/742-53;
Gelet op de bespreking in het Basisoverleg BOCPol76 dd 10/04/2015;
Gelet op de technische beschrijving;
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;
Gezien het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27/10/2015 principieel akkoord ging
met deze opdracht;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van raadslid D. De Poortere die zich onthoudt.

Beslist:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de aankoop en installatie van Track and Trace software tbv de politievoertuigen
voor een geraamd bedrag van € 14.000 (incl. BTW)
Artikel 2:
Het college opdracht te geven om over te gaan tot gunning volgens de onderhandelingsprocedure en
de voorwaarden zoals vermeld in het bestek.
Artikel 3:
De uitgaven ten gevolge van deze beslissing vast te leggen als volgt:
Begrotingsartikel

330/742-53

Geraamd bedrag van de uitgave

€ 14.000 (BTW incl.)

Beschikbaar krediet

voldoende

Stemming: 19 stemmen voor, 1 onthouding
4. Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties - hervaststelling
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Raadslid G. Verdonck vraagt of er een relatie is tussen het dalend aantal gas-vaststellingen en de
verhoging van de boetebedragen. Volgens de burgemeester is er geen relatie. De maximumbedragen
zijn wettelijke maxima en worden in de gemeente zelden toegepast.
Raadslid J.M. Dedecker vindt het gassysteem in het algemeen een manier om de gemeentelijke kas
te spijzen. Op de vraag naar een verklaring waarom sommige bepalingen, zoals deze ivm het beroep,
verdwenen zijn in het nieuwe reglement, antwoordt P. Van Looy dat deze redactie het gevolg is van
een nieuwe en gedetailleerdere wetgeving, waarbij de gemeente minder dan voorheen zaken kan en
mag regelen. Er werd dan ook geopteerd voor een leesbare tekst met opname van de belangrijkste
elementen eigen aan de gemeente.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de
Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op de artikelen 133, 134sexies en 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de artikelen 182, 186 en 187 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014;
Gelet op het algemeen reglement op de administratieve sancties zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 09/06/2005 en later gewijzigd ;
Overwegende dat de gemeente, ten behoeve van de inwoners, moet waken over de openbare orde
met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast
en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen;
Overwegende dat een daadwerkelijk handhavingsbeleid de gemeente meer mogelijkheden kan
bieden bij het afdwingbaar maken van politieverordeningen en gemeentelijke reglementen;
Overwegende dat de sanctionering van administratief strafbaar gestelde overtredingen de gemeente
de mogelijkheid geeft om sneller te reageren op problemen van lokale aard;
Gezien de nota “Toepassing nieuwe gas-wetgeving in Middelkerke”, zoals goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen dd. 06/10/2015 (48);
Overwegende dat voorgesteld reglement de modaliteiten en procedures regelt voor de toepassing van
de gemeentelijke administratieve sancties naar aanleiding van overtredingen, die in
politieverordeningen en reglementen strafbaar gesteld werden met dergelijke administratieve sancties,
inzonderheid de algemene politieverordening (APV);
Gezien het gunstig advies verstrekt door de jeugdraad op 16/10/2015 krachtens artikel 4, §5 van de
wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van raadsleden J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke,
B. Ryckewaert en S. Van den Bossche die tegen stemmen.

Beslist:
Artikel 1:

12/11/2015

Het algemeen reglement op de administratieve sancties, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
op 09/06/2005 en later gewijzigd, wordt opgeheven met ingang van 01/01/2016.
Artikel 2:
Het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties wordt goedgekeurd volgens de tekst
opgenomen als bijlage bij dit besluit om er integraal deel van te blijven uitmaken.
Artikel 3:
Het reglement bedoeld in artikel 2 treedt in werking op 01/01/2016.
Artikel 4:
Dit besluit wordt bekend gemaakt op decretaal voorziene wijze.
Het nodige wordt tevens gedaan om te voldoen aan de informatieplicht voorzien in artikel 15 van de
wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Stemming: 15 stemmen voor, 6 stemmen tegen
5. Aanpassing gemeentelijke APV ivm bedrag administratieve geldboete - goedkeuring
Raadslid J.M. Dedecker vindt dat er in de APV wat hij noemt “enkele dwazigheden” staan die voor
bestraffing met gas in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld artikel 46bis (= verbod
gelaatsbedekking); artikel 210 zou nog strafbaar zijn volgens artikel 2 van de apv, terwijl dit artikel
reeds geschrapt is; volgens artikel 228 is het verboden om zonder toestemming van de burgemeester
op kunstwerken te klimmen en vandaar de vraag of minister Crevits onlangs die toestemming heeft
bekomen of indien er anders een gas-vaststelling is gebeurd; volgens artikel 219 is het gebruik van
radio’s, cassetterecorders en draagbare televisietoestellen op het strand en in de duinen verboden en
wat intussen met tablets, laptops en soortgelijke; volgens artikel 49 is het gebruik van een
hondentoilet verplicht indien zich binnen een loopafstand van 300 m een hondentoilet bevindt, maar
blijkbaar zijn er geen hondentoiletten meer, maar wel hondenpoepbuizen.
Ivm de gelaatsbedekking wordt opgemerkt dat dit in de APV terecht is gekomen op vraag van de
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. (In deze context wordt door raadslid G. Verdonck
gevraagd aan de korpschef om de motards er op te wijzen dat zij beter hun helm afzetten bij het
verbaliseren. Volgens de korpschef zijn het speciale helmen, waarbij het kinstuk omhoog gaat, precies
om de communicatie met burgers te vergemakkelijken. Hij zal de opmerking van het raadslid
meenemen als aandachtspunt.)
De opmerkingen van het raadslid ivm de apv zullen onderzocht worden bij de voorbereiding van een
volgende aanpassing van de apv.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van heden houdende de hervaststelling van het reglement op de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gezien het daarin voorziene maximumbedrag van de administratieve geldboete € 350,00 bedraagt;
Gezien bijgevolg artikel 2§3 van de gemeentelijke algemene politieverordening (APV) dient gewijzigd
te worden;
Op voorstel van het college;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van raadsleden J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke,
B. Ryckewaert en S. Van den Bossche die tegen stemmen.
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Beslist:
Artikel 1:
In de gemeentelijke algemene politieverordening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad dd.
08/12/1987(10) en later gewijzigd worden in artikel 2§3 de woorden “maximum € 250,00” geschrapt en
vervangen door “maximum € 350,00”.
Artikel 2:
De wijziging bedoeld in artikel 1 treedt in werking op 01/01/2016.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekend gemaakt op decretaal voorziene wijze.
Stemming: 15 stemmen voor, 6 stemmen tegen
6. IVOO - buitengewone algemene vergadering dd. 15/12/2015 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IVOO;
Gezien de gemeente bij brief van 21/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van IVOO op 15/12/2015 om 18 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 04/11/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1 :
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de buitengewone algemene vergadering van IVOO op 15/12/2015 om 18 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing aan IVOO en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
7. WVI - buitengewone algemene vergadering dd. 10/12/2015 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale WVI;

12/11/2015

Gezien de gemeente bij brief van 22/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van WVI op 10/12/2015 om 18.30 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 04/11/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1 :
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de buitengewone algemene vergadering van WVI op 10/12/2015 om 18.30 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing aan WVI en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
8. Projectvereniging Kusterfgoed - wijziging statuten - goedkeuring
Op de vraag van raadslid D. Van Den Broucke of Middelkerke aan haar trekken is gekomen bij de
aanstelling van twee personeelsleden, antwoordt de voorzitter dat de aanstelling gebeurd is op basis
van selectieproeven door een jury. De namen van de personeelsleden zullen aan het raadslid bezorgd
worden.
Op de vraag van G. Verdonck of de leden van het directiecomité zitpenningen ontvangen, antwoordt
de voorzitter dat er geen zitpenningen toegekend worden aan de leden van het directiecomité.
Op de vraag van raadslid G. Verdonck wat er sedert de oprichting reeds gebeurd is antwoordt de
voorzitter dat de vereniging geoperationaliseerd werd en er nog geen externe werking werd ontplooid.
Volgens de voorzitter gaat het om het opstarten van een intercommunale vanaf het begin. Raadslid G.
Verdonck hoopt dat het project geen lege doos wordt. De voorzitter sluit zich aan bij deze hoop.
Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker wie de oppositie vertegenwoordigt in de vereniging en of dit
lid ook regelmatig aanwezig is, antwoordt de voorzitter dat raadslid M. D’Hondt werd aangesteld en
dat zij niet regelmatig aanwezig is.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat de gemeente Middelkerke participeert in de projectvereniging Kusterfgoed met de
partners Oostende, Blankenberge en De Haan;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 09/01/2014 punt 10 waarbij de statuten van de
projectvereniging Kusterfgoed werden goedgekeurd;
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Overwegende dat dit intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultureel erfgoed operationeel is
vanaf 01/01/2015 met de aanstelling van twee medewerkers en het hebben van een kantooradres;
Overwegende dat de praktijk heeft uitgewezen dat de statuten van deze vereniging dienen aangepast
te worden aan de eisen van een goed bestuur;
Overwegende dat voorgesteld wordt om volgende artikelen van de statuten Kusterfgoed te herzien:
Artikel 2: correspondentieadres werd toegevoegd
Artikel 5: nieuwe regeling ivm wijziging statuten
Artikel 7: § 1.4: aanpassing aan het decreet van intergemeentelijke samenwerking ivm
vertegenwoordiging oppositie
Artikel 7 § 1.5: nieuwe paragraaf
Artikel 7 § 2: regeling vervanging voorzitter bij afwezigheid
Artikel 7 § 3: woordje ‘uitsluitend’ bij raad van bestuur in de originele versie is geschrapt om de
oprichting ‘directiecomité’ mogelijk te maken
Artikel 7 § 6: voorzien van een ‘directiecomité’ als dagelijks bestuur
Artikel 11: huishoudelijk reglement ook toepasbaar op ‘directiecomité’ maken;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 11 een volledig nieuw document is en
bijgevolg meegaand ter goedkeuring wordt voorgelegd;
Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging vooral handelt over het instellen van een
directiecomité en de vertegenwoordiging van de partners in de raad van bestuur;
Overwegende dat deze wijzigingen geen invloed hebben op de financiële bijdrage van de
participerende gemeenten;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Kusterfgoed van 17/09/2015, meer bepaald
agendapunten 4 en 5, waarbij deze statutenwijziging en bijgaand huishoudelijk reglement werden
goedgekeurd;
Gelet op het voorstel van aangepaste statuten en het bijgaand voorstel van huishoudelijk reglement;
Gelet op de principiële goedkeuring van deze gewijzigde statuten en bijgaand huishoudelijk reglement
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 06/10/2015;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 04/11/2015;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van raadsleden J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke,
B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, L. Maesen en G. Verdonck die zich onthouden.

Beslist:
Artikel 1:
De gewijzigde statuten van de projectvereniging kusterfgoed en het bijgaand huishoudelijk reglement,
waarvan de teksten als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd om er blijvend deel van uit te maken, goed te
keuren.
Stemming: 14 stemmen voor, 8 onthoudingen
9. OVCO - algemene vergadering dd. 24/11/2015 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en
standpuntbepaling
Op de vraag van raadslid G. Verdonck antwoordt schepen F. Ampe-Duron dat OVCO intussen een
bouwaanvraag heeft ingediend met inplanting op de oude site Verhelst (stadsrandbos Oostende).
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De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale OVCO;
Gezien de gemeente bij brief van 6/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van OVCO op 24/11/2015 om 18 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 04/11/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1 :
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de algemene vergadering van OVCO op 24/11/2015 om 18 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing aan OVCO en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
10. IKWV - algemene vergadering dd. 16/12/2015 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en
standpuntbepaling
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IKWV;
Gezien de gemeente bij brief van 26/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van IKWV op 16/12/2015 om 20u.30;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd.04/11/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1 :
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Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de algemene vergadering van IKWV op 16/12/2015 om 20u.30.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing aan IKWV en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
11. Efin nv - buitengewone algemene vergadering dd. 23/11/2015 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling
Op de vraag van raadslid G. Verdonck wat Efin precies doet wordt geantwoord door Wim Desender
(lid raad van bestuur van Efin die zich tussen het publiek bevindt en aan wie het woord verleend wordt
door de voorzitter) dat Efin de financiële holding is boven Infrax, die onder meer investeert in
hernieuwbare energie en een aardig dividend toekent aan de gemeente.
Raadslid J.M. Dedecker vraagt zich af waarom de gemeente dit punt moet goedkeuren, daar het
onder meer een kapitaalverlies betreft van honderd miljoen euro.
Wim Desender antwoordt dat het kapitaalverlies een gevolg is van de uitkering van een uitzonderlijk
dividend aan de gemeenten-vennoten.
Raadslid J.M. Dedecker situeert het kapitaalverlies tegen de achtergrond van de beursgang van
Luminus en de waardevermindering van Publilec. Het raadslid vraagt wat men precies zal doen met
de middelen ingevolge de omzetting van onbeschikbare - in beschikbare reserves. Het raadslid stelt
dat hij zich in de raadscommissie onthouden heeft voor de agendapunten in verband met Efin en
TMVW en dat hij gemeld heeft dat hij zijn standpunt in de raad zal toelichten.
De voorzitter repliceert dat de vragen in verband met de intercommunales aan bod moeten komen in
de raadscommissie.
De raadsleden van het progressief kartel merken op dat de raadsleden de vrijheid hebben om in de
gemeenteraad vragen te stellen ook over een punt die behandeld werd in de commissie.
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Efin nv;
Gezien de gemeente bij brief van 14/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Efin nv op 23/11/2015 om 17u.30;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 04/11/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van raadsleden J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke,
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B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, G. Verdonck, L. Maesen en D. Van Den Broucke die zich
onthouden.
BESLIST:
Artikel 1 :
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de buitengewone algemene vergadering van Efin nv op 23/11/2015 om 17u.30.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing aan Efin nv en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
Stemming: 13 stemmen voor, 9 onthoudingen
12. Infrax west - buitengewone algemene vergadering dd. 23/11/2015 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Infrax;
Gezien de gemeente bij brief van 30/09/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Infrax op 23/11/2015 om 18 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 04/11/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1 :
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de buitengewone algemene vergadering van Infrax op 23/11/2015 om 18 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing aan Infrax en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
13. TMVW - buitengewone algemene vergadering dd. 17/12/2015 om 15 uur - nieuw herwerkte
statutenwijziging van TMVW onder voorbehoud van partiële splitsing - standpuntbepaling en
bepalen mandaat vertegenwoordigers
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
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Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli
2001;
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Intercommunale
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort T.M.V.W. ;
Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door T.M.V.W. aan de gemeente werd overgemaakt per
aangetekend schrijven en bevestigd per mailbericht van 16 september 2015;
Gelet de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2015, met agenda
hierbij ingesloten, door T.M.V.W. aangetekend overgemaakt op 9 oktober 2015;
Gelet de diverse toelichtingen door T.M.V.W. m.b.t. deze statutenwijziging;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 04/11/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1
1. Akte te nemen van de besluiten van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering van
29 juni 2015 van T.M.V.W. om over te gaan tot de omvorming van T.M.V.W. naar een
opdrachthoudende vereniging (decreet van 6 juli 2001), met inbegrip van een doelwijziging, dit op
de bijzondere verslagen van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair
doel, van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel en
van de commissaris-revisor I.B.R., in verband met de wijziging van het statutair doel; en verder,
voor zover als nodig, louter bevestigende besluit(en);
2. De gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene
vergadering van 29 juni 2015 goed te keuren;
3. De aanneming van nieuwe herwerkte en artikelsgewijze aanpassing / wijziging van de statuten
van T.M.V.W., conform het voorstel tot statutenwijziging aan de vennoten toegezonden op 16
september 2015 als rechtsgevolg van de omvorming van T.M.V.W. tot opdrachthoudende
vereniging conform het decreet van 6 juni 2001 goed te keuren;
4. De vaststelling van mandaatbeëindiging van de leden van het college van commissarissen met
uitzondering van het mandaat van de commissaris-revisor goed te keuren;
5. Te beslissen dat de besluiten waarvan akte wordt genomen en de nieuwe besluiten, waarvan
hoger sprake, worden genomen onder de opschortende voorwaarde van het bestaan van de
Besluiten tot partiële splitsing van T.M.V.W., de oprichting, als rechtsgevolg daarvan en de
vaststelling van de nieuwe herwerkte statuten van de “Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Recreatiebeheer” (afgekort TMVR), opdrachthoudende vereniging en van de
“Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening” (afgekort TMVS)
inbegrepen;
6. Machtiging te verlenen voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Dit alles onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse
regering.
Artikel 2
Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) de beslissingen onder artikel 1 op de buitengewone
algemene vergadering die erover zal beslissen, overeenkomstig de stemgerechtigdheden van en
namens de (gemeente) goed te keuren, de door de deelnemers gedane (raad van bestuur /
adviescomité) voordrachten inbegrepen.
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Artikel 3
Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan IC T.M.V.W., Stropstraat 1 te 9000 Gent
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
14. TMVW - buitengewone algemene vergadering dd. 17/12/2015 om 16 uur - IC TMVW - partiële
splitsing - rechtsgevolgen - standpuntbepaling en bepalen mandaat vertegenwoordigers
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli
2001;
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij
der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort T.M.V.W. ;
Gelet het ontwerp herwerkte statuten TMVR en TMVS dat door T.M.V.W. aan de gemeente werd
overgemaakt per aangetekend schrijven en bevestigd per mailbericht van 16 september 2015 ;
Gelet de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2015, met agenda
hierbij ingesloten, door T.M.V.W. aangetekend overgemaakt op 9 oktober 2015 ;
Gelet de diverse toelichtingen door T.M.V.W. m.b.t. deze statutenwijziging ;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 04/11/2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
1. Akte te nemen van het besluit van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering van
29 juni 2015 van T.M.V.W. om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde
verrichting (partiële splitsing) van T.M.V.W., waarbij deze laatste bepaalde activa en passiva (ter
zake haar secundaire diensten) overdraagt aan een nieuw op te richten vereniging (volgens het
decreet van 6 juli 2001) met maatschappelijke benaming “Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Recreatiebeheer” (afgekort TMVR) en andere bepaalde activa en passiva (ter
zake haar wegenisactiviteit en aanvullende diensten) overdraagt aan een andere nieuw op te
richten vereniging (volgens het decreet van 6 juli 2001) met maatschappelijke benaming
“Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening” (afgekort TMVS),
luidens een splitsingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan op 29 april 2015 en op
bijzondere verslagen van het bestuursorgaan van T.M.V.W., van het college van commissarissen
van T.M.V.W. en van het controleverslag van de commissaris I.B.R. van T.M.V.W. , met dien
verstande dat ter beslissing van de buitengewone algemene vergadering staat, bij wege van deels
correctief Besluit dat de “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Serviceverlening” (afgekort TMVS) geldt als een dienstverlenende en niet als een
opdrachthoudende vereniging (volgens het decreet van 6 juli 2001) ; en verder, voor zover als
nodig, louter bevestigende besluit(en) ;
2. De gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene
vergadering van 29 juni 2015 van T.M.V.W. goed te keuren;
3. Als rechtsgevolg van de partiële splitsing van T.M.V.W., de oprichting van TMVR en vaststelling
van de nieuw herwerkte statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVR goed te keuren;
4. Als rechtsgevolg van de partiële splitsing van T.M.V.W., de oprichting van TMVS en vaststelling
van de nieuw herwerkte statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS goed te keuren;
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5. Goedkeuring te verlenen aan de schrapping van de A-, V- en S- en daarmede samengaande S(k)en F-aandelen van T.M.V.W., in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële splitsing aan de
respectievelijk betrokken vennoten nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven en
toegekend (door uittreding of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen) ;
omzetting in TMVW van de bestaande T-, D-, D(2)-, Z, Z(2)- en daarmede samengaande Faandelen in nieuwe aandelen van dezelfde categorie in TMVW ;
6. vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde, waaronder het besluit tot
omvorming van T.M.V.W. naar een opdrachthoudende vereniging, met doelwijziging en nieuwe
herwerkte statuten, werd genomen door de buitengewone algemene vergadering voorafgaand
aan deze vergadering ;
7. machtiging te verlenen voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Dit alles onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse
regering.
Artikel 2:
Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) de beslissingen onder artikel 1 op de buitengewone
algemene vergadering die erover zal beslissen, overeenkomstig de stemgerechtigdheden van en
namens de (gemeente) goed te keuren, de door de deelnemers gedane (raad van bestuur /
adviescomité) voordrachten inbegrepen.
Artikel 3:
Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan T.M.V.W., Stropstraat 1 te 9000 Gent.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
15. TMVW - voordracht als lid in de raad van bestuur ISV TMVW
Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker of er rekening gehouden werd met het standpunt van de
commissie in verband met het beperken van het aantal vertegenwoordigers, antwoordt de secretaris
dat aan deze verzuchting tegemoet is gekomen.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van heden i.v.m. de TMVW – nieuw herwerkte statutenwijzing van TMVW onder
voorbehoud van partiële splitsing(14);
Gezien de gemeente als vennoot is aangesloten bij de TMVW;
Gezien een voordracht nodig is van kandidaten voor de raad van bestuur van TMVW;
Gezien het aangetekend schrijven van Farys/TMVW dd. 09/10/2015;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/02/2013(39) waarbij Bart Vandekerckhove aangeduid
werd als vertegenwoordiger RDC (regionaal directiecomité domeindiensten – regio IMWV);
Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt:
Voordracht lid raad van
bestuur

Ja

Neen

Dedecker Jean Marie

8

3
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Vandekerckhove Bart

14

0

Er zijn geen blanco en ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
Bijgevolg wordt Bart Vandekerckhove, schepen, Hendrik Prootstraat 32, 8430 Middelkerke
voorgedragen als lid in de raad van bestuur ISV TMVW.
Artikel 2:
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale(IC TMVW,
Stropkaai 1, 9000 Gent) en aan het voorgedragen lid.

12/11/2015

16. TMVW - voordracht als lid in het adviescomité ISV TMVW
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van heden i.v.m. de TMVW – nieuw herwerkte statutenwijzing van TMVW onder
voorbehoud van partiële splitsing(xx);
Gezien de gemeente als vennoot is aangesloten bij de TMVW;
Gezien een voordracht nodig is van kandidaten voor het adviescomité van TMVW;
Gezien het aangetekend schrijven van Farys/TMVW dd. 09/10/2015;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/02/2013(39) waarbij Bart Vandekerckhove aangeduid
werd als vertegenwoordiger RDC (regionaal directiecomité domeindiensten – regio IMWV);
Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt:
Voordracht lid raad van
bestuur

Ja

Neen

Dedecker Jean Marie

8

3

Vandekerckhove Bart

14

0

Er zijn geen blanco en ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
Bijgevolg wordt Bart Vandekerckhove, schepen, Hendrik Prootstraat 32, 8430 Middelkerke
voorgedragen als lid in de raad van bestuur ISV TMVW.
Artikel 2:
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale(IC TMVW,
Stropkaai 1, 9000 Gent) en aan het voorgedragen lid.
17. TMVW - aanduiden effectief en plaatsvervangende vertegenwoordigers in de algemene
vergaderingen IC TMVW
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de besluiten van heden i.v.m. de zgn. transitie van de TMVW;
Gezien de gemeente als vennoot is aangesloten bij de TMVW;
Gezien de gemeente 6 effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers dient aan te duiden in de
algemene vergaderingen IC TMVW;
Gezien de aangetekende brieven van Farys/TMVW dd. 09/10/2015;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de ingediende kandidaturen;
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Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt:
Vertegenwoordiger 1 IC TMVW :
Naam

Ja

Neen

Dedecker Jean Marie

8

3

Feys-Peelman Linda

14

0

Naam

Ja

Neen

Declerck Mario

13

0

Dedecker Tom

9

3

Naam

Ja

Neen

De Poortere Dirk

7

3

Lejaeghere Natacha

15

0

Naam

Ja

Neen

De Jonghe Carine

13

1

Demarcke Diego

9

3

Naam

Ja

Neen

Devos Kristof

13

1

Van den Bossche Sandra

9

3

Naam

Ja

Neen

Claeys-Goemaere Katrien

14

0

Ryckewaert Bianca

8

3

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten.
Vertegenwoordiger 2 IC TMVW :

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten.
Vertegenwoordiger 3 IC TMVW :

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten.
Vertegenwoordiger 4 IC TMVW :

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten.
Vertegenwoordiger 5 IC TMVW :

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten.
Vertegenwoordiger 6 IC TMVW :

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger 1 IC TMVW :

12/11/2015

Naam

Ja

Neen

Landuyt Michel

13

0

Niville Chris

9

3

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger 2 IC TMVW :
Naam

Ja

Neen

Dedecker Jean Marie

8

3

Devey Johnny

14

0

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger 3 IC TMVW :
Naam

Ja

Neen

Dedecker Tom

9

3

Landuyt Michel

13

0

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger 4 IC TMVW :
Naam

Ja

Neen

Rommel-Opstaele Janna

15

3

Er zijn 4 blanco en geen ongeldige stembiljetten.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger 5 IC TMVW :
Naam

Ja

Neen

Ampe-Duron Francine

14

4

Er zijn 4 blanco en geen ongeldige stembiljetten.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger 6 IC TMVW :
Naam

Ja

Neen

Pylyser-Dewulf Liliane

14

4

Er zijn 4 blanco en geen ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
Bijgevolg worden
1.Linda Feys-Peelman, raadslid, Lombardsijdelaan 57, 8434 Middelkerke
2.Mario Declerck, raadslid, Parijsstraat 15, 8430 Middelkerke
3.Natacha Lejaeghere, raadslid, Bamburgstraat 10, 8434 Middelkerke
4.Carine De Jonghe, raadslid, Parijsstraat 25/bus 8, 8430 Middelkerke
5.Kristof Devos, raadslid, Merdaenspolder 19, 8434 Middelkerke
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6.Katrien Claeys-Goemaere, raadslid, Fleriskotstraat 100,8432 Middelkerke
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone en buitengewone algemene
vergaderingen van de ISV TMVW en worden gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen
aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten
te tekenen en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2:
Bijgevolg worden:
1.Michel Landuyt, schepen, Koninginnelaan 73, 8430 Middelkerke
2.Johnny Devey, schepen, Guido Gezellelaan 8, 8431 Middelkerke
3. Michel Landuyt, schepen, Koninginnelaan 73, 8430 Middelkerke
4.Janna Rommel-Opstaele, burgemeester, Leffingestraat 23/B, 8432 Middelkerke
5.Francine Ampe-Duron, schepen, Lisbloemlaan 1, 8430 Middelkerke
6.Liliane Pylyser-Dewulf, schepen, Henri Jasparlaan 50, 8434 Middelkerke
aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordigers van de gemeente in voornoemde algemene
vergaderingen.
Artikel 3:
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale (IC TMVW,
Stropkaai 1, 9000 Gent) en aan de vertegenwoordigers.
Artikel 4:
Deze aanduiding blijft in principe geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.
18. TMVW - voordracht als lid in de raad van bestuur ISV TMVR
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van heden i.v.m. de TMVW – partiële splitsing(xx);
Gezien de gemeente als vennoot is aangesloten bij de TMVW;
Gezien een voordracht nodig is van kandidaat voor de raad van bestuur van TMVR;
Gezien het aangetekend schrijven van Farys/TMVW dd. 09/10/2015;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/02/2013(40) waarbij Franky Annys aangeduid werd
als vertegenwoordiger directiecomité secundaire diensten;
Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt:
Voordracht lid raad van bestuur

Ja

Neen

Annys Franky

14

0

Dedecker Tom

8

3

Er zijn geen blanco en ongeldige stembiljetten.
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Beslist:
Artikel 1:
Bijgevolg wordt Franky Annys, raadslid, Diksmuidestraat 62, 8433 Middelkerke voorgedragen als lid in
de raad van bestuur ISV TMVR.
Artikel 2:
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale(IC TMVW,
Stropkaai 1, 9000 Gent) en aan het voorgedragen lid.
19. TMVW - voordracht als lid in het adviescomité ISV TMVR
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van heden i.v.m. de TMVW – partiële splitsing(xx);
Gezien de gemeente als vennoot is aangesloten bij de TMVW;
Gezien een voordracht nodig is van kandidaten voor het adviescomité van TMVR;
Gezien het aangetekend schrijven van Farys/TMVW dd. 09/10/2015;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/02/2013(40) waarbij Franky Annys aangeduid werd
als vertegenwoordiger directiecomité secundaire diensten;
Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt:
Voordracht lid raad van bestuur

Ja

Neen

Annys Franky

14

0

Dedecker Tom

8

3

Er zijn geen blanco en ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
Bijgevolg wordt Franky Annys, raadslid, Diksmuidestraat 62, 8433 Middelkerke voorgedragen als lid in
de raad van bestuur ISV TMVR.
Artikel 2:
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale(IC TMVW,
Stropkaai 1, 9000 Gent) en aan het voorgedragen lid.
20. TMVW - voordracht als lid in de raad van bestuur ISV TMVS
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van heden i.v.m. de TMVW – partiële splitsing(xx);
Gezien de gemeente als vennoot is aangesloten bij de TMVW;
Gezien een voordracht nodig is van een kandidaat voor het adviescomité van TMVS;
Gezien het aangetekend schrijven van Farys/TMVW dd. 09/10/2015;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/02/2013(41) waarbij Gerard Soete aangeduid werd
als vertegenwoordiger directiecomité secundaire diensten;
Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt:
Voordracht lid van de raad van bestuur

Ja

Neen

Dedecker Jean Marie
Soete Gerard

8
14

3
0

Er zijn geen blanco en ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
Bijgevolg wordt Gerard Soete, raadslid, Koussestraat 3, 8430 Middelkerke voorgedragen als lid van de
raad bestuur ISV TMVS.
Artikel 2:
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale(IC TMVW,
Stropkaai 1, 9000 Gent) en aan het voorgedragen lid.
21. TMVW - voordracht als lid in het adviescomité ISV TMVS
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van heden i.v.m. de TMVW – partiële splitsing(xx);
Gezien de gemeente als vennoot is aangesloten bij de TMVW;
Gezien een voordracht nodig is van een kandidaat voor het adviescomité van TMVS;
Gezien het aangetekend schrijven van Farys/TMVW dd. 09/10/2015;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/02/2013(41) waarbij Gerard Soete aangeduid werd
als vertegenwoordiger directiecomité secundaire diensten;
Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt:
Voordracht lid van de raad van bestuur

Ja

Neen

Dedecker Jean Marie
Soete Gerard

8
14

3
0

Er zijn geen blanco en ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
Bijgevolg wordt Gerard Soete, raadslid, Koussestraat 3, 8430 Middelkerke voorgedragen als lid van de
raad bestuur ISV TMVS.
Artikel 2:
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Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale(IC TMVW,
Stropkaai 1, 9000 Gent) en aan het voorgedragen lid.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
22. IMWV - algemene vergadering dd. 16/12/2015 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en
standpuntbepaling
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IMWV;
Gezien de gemeente bij brief van 30/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere
algemene vergadering van IMWV op 16/12/2015 om 18 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet dat deze Bijzondere Algemene Vergadering bijeenkomt met als agenda :


Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2016



Benoemingen



Mededelingen



Varia

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd.xxx;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1 :
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de bijzonder algemene vergadering van IMWV op 16/12/2015 om 18 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing aan IMWV en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
23. Uitgaven 2015 - verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare zitting bijeen;
Gezien de onderrichtingen vanwege de provincie luidend als volgt:
“De toelagen die niet het voorwerp uitmaken van een reglement of waarvan de rechthebbenden niet
nominatief in de begrotingsomschrijving vermeld zijn, moeten op een lijst worden gebracht met
vermelding van de beneficianten en het bedrag van de toelage (cultuurpactwetgeving). De toelagen
die op de lijst vermeld zijn met omschrijving “verdeling nog door de Gemeenteraad te bepalen”
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moeten, éénmaal rechthebbende en bedrag gekend, ook op de lijst worden geplaatst en aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.”
Gezien reeds diverse toekenningsbeslissingen door het Schepencollege werden genomen;
Gezien de stukken in het dossier;
Gezien het visum van de financieel beheerder met referte 2015/575;
Na beraadslaging;
Beslist:
Enig artikel:
Goedkeuring te verlenen aan de toekenning van onderstaande toelagen
Beleidsitem/AR: 07010/6493000 (Cultuur)
Actie: S2D2AP3A1
Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang
Verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen

€4.000

Feestcomiteit Mannekensvere: huur tent

€500

Kaartkampioenschap Groot-Middelkerke: kampioenschap

€300

Resterend bedrag nog door de gemeenteraad te bepalen

€3.200

Beleidsitem:AR: 07400/6493000 (Sport)
OB
Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang
Verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen

€13.900

Nieuwjaarscorrida

€3.000

Sirenejogging

€7.000

Resterend bedrag nog door de gemeenteraad te bepalen

€3.900

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
24. Aankoop windows server cal's - goedkeuring beschrijving en raming alsook vaststelling
voorwaarden en wijze van gunnen
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat het gemeentebestuur gebruik maakt van Windows servers voor het voorzien van
het netwerk, gebruiker accounts, enz…;
Gezien er door Microsoft wordt opgelegd dat er voor iedere gebruiker of toestel zowel een licentie voor
het besturingssysteem nodig is, maar ook een CAL licentie (CAL = Client Access Lisence);
Overwegende dat na onderzoek gebleken is dat het gemeentebestuur over onvoldoende CAL licenties
beschikt volgens het aantal gebruikers en toestellen;
Gezien er 2 verschillende soorten CAL licenties zijn, nl. gebruikers CAL en toestel CAL licenties;
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Overwegende dat een mix van de 2 nodig is volgens het aantal gebruikers en het aantal toestellen;
Gezien de regelgeving de volgende is :
Elke gebruiker of toestel (computer, laptop, …) dient voorzien te zijn van een CAL al moet maar
een van de twee voorzien worden, voorbeeld :
o

Een organisatie met 50 gebruikers en 100 toestellen koopt best 50 User CAL’s in om regel
te zijn.

o

Een organisatie met 100 gebruikers die in 2 ploegen werken en met 50 toestellen is beter
af om 50 toestel CAL’s te kopen om in regel te zijn.

o

Noot : Multifunctionele printers hebben ook een toestel CAL nodig.

Indien de domain controllers van de organisatie versie 2012 van Windows Server gebruiken dan
zijn User of Device CAL’s nodig met minimum versie 2012, wordt een nieuwe versie van
Windows Server als domain controller in gebruik genomen dan moeten alle CAL’s aangepast
worden.
Er bestaat de mogelijkheid om Software Assurance te voorzien zodat je tijdens de eerste 3 jaar
na aankoop de nieuwere versie van de CAL’s krijgt. Deze Software Assurance maakt de
licenties wel iets duurder bij aankoop.
Overwegende dat er licenties moeten aangekocht worden voor zowel het gemeentebestuur als voor
de gemeentescholen;
Gezien de naderende komst van Windows Server 2016 is het aangewezen om ook een software
assurance te nemen;
Overwegende dat samengevat wordt voorgesteld om voor de administratie 225 gebruikers CAL
licenties en 125 toestel CAL licenties aan te kopen alsook 150 toestel CAL licenties voor de
gemeentescholen;
Gezien de kostprijs hiervoor geraamd wordt op € 17.500 voor de administratie en € 2.100 voor
onderwijs;
Overwegende dat de nodige middelen voorzien zijn onder beleidsitem 00190, algemeen
rekeningnummer 2410000 voor software algemeen en 01190, algemeen rekeningnummer 2410000
voor software en licenties gemeentescholen;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gezien alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste
dag voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes.
Gezien volgens artikel 26§1.1°a) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “aankoop windows server CAL
licenties” een bestek werd opgemaakt door de aankoopdienst (CAD);
Gelet op het bijgevoegde bijzonder bestek;

Beslist:
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Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en de raming voor de aankoop van Windows server Cal
licenties. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 17.500 (administratie) + € 2.100
(gemeentescholen)

Artikel 2:
De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3:
De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2015 vastgelegd worden als
volgt:
Beleidsitem / AR

01190/2410000

01190/2410000

Actie / overig beleid

Actie 4.1.2.2.

Actie 4.1.2.2.

Beschikbaar krediet

€ 38.000

€ 3.500

Raming

€ 17.500

€ 2.100

Artikel 3:
Het schepencollege te gelasten met de uitvoering van deze opdracht.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
25. Strandconcessie 2015 - goedkeuring
Raadslid G. Verdonck merkt op dat er volgens de tekst van de strandconsessie nu ook strandwerken
mogelijk zijn tijdens juli en augustus. Hij vindt dit absurd en vraagt om als gemeente het nodige te
doen om zich tegen dit principe te verzetten.
De voorzitter merkt op dat een concessie een eenzijdige rechtshandeling betreft en dat de Vlaamse
overheid steeds de beginselen van behoorlijk bestuur moet naleven en dus enkel strandwerken tijdens
de zomermaanden zou kunnen laten uitvoeren bij absolute noodzakelijkheid.
Schepen F. Ampe-Duron merkt op dat de concessie betrekking heeft op 2015.
De burgemeester stelt voor om dit thema te agenderen op het eerstvolgend overleg met de
kustburgemeesters zodat er in de tekst van volgend jaar duidelijkheid geschapen wordt, inzonderheid
dat er geen strandwerken zullen plaatsvinden tijdens juli en augustus.
Raadslid G. Verdonck kan met dit voorstel instemmen, mits de burgemeester verslag uitbrengt tijdens
de gemeenteraadzitting van januari 2016.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 betreffende de strandconcessies;
Gezien het besluit dd. 09/01/2014(5) van de gemeenteraad tot goedkeuring van het besluit dd.
23/10/2013 van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust tot het verlenen van de strandconcessie
aan de gemeente Middelkerke voor het jaar 2014;
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Gelet op het schrijven dd. 31/08/2015 van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust tot overmaking
van het besluit dd. 31/08/2015 van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust tot het verlenen van de
strandconcessie aan de gemeente Middelkerke voor het jaar 2015;
Overwegende dat de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust de goedkeuring vraagt aan de gemeente
Middelkerke van bovenvermeld besluit dd. 31/08/2015;
Overwegende dat door de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust volgende wijzigingen zijn
aangebracht aan het besluit ten opzichte van de strandconcessie verleend voor het jaar 2014:


In artikel 2 wordt de tekst ‘6200 meter’ vervangen door de tekst ‘7675 meter’.



Artikel 10 tweede zin (m.b.t. Masterplan Kustveiligheid)
“ In het kader van deze werken kan door de IVA MDK een éénzijdig verbod opgelegd worden
om bad / strandcabines te plaatsen wanneer dit gemeld wordt tegen uiterlijk één februari van
elk kalenderjaar, met dien verstande dat de periode juli en augustus steeds zal gevrijwaard
worden.”
wordt vervangen als volgt
“ In het kader van deze werken kan door de IVA MDK een éénzijdig verbod opgelegd worden
om bad / strandcabines te plaatsen.”



Artikel 11 eerste zin
“ Onder verwijzing naar art. 14 van het B.V.R. van 26 april 1995 dient de concessiehouder zelf
in te staan voor het nivelleren van de stranden ten behoeve van de uitbating van de
strandclubs.”
wordt vervangen als volgt



“ Onder verwijzing naar art. 14 van het B.V.R. van 26 april 1995 dient de concessiehouder zelf
in te staan voor het nivelleren van de stranden ten behoeve van de uitbating van de
strandclubs en het veilig gebruik van het strand.”



Artikel 12
“ De gemeente stemt in om als type boei de hogere cilindervormige boei voor afbakening van
de watersportzones te gebruiken.”
wordt vervangen als volgt
“ De gemeente stemt in om als type boei de hogere cilindervormige boei voor afbakening van
de watersportzones te gebruiken en te plaatsen.”



nieuw artikel 14 (voormalig art. 14 wordt art. 15)
“ Bij het niet respecteren van de verplichtingen in overeenstemming met het B.V.R. van 26
april 1995 en in het bijzonder deze vermeld onder art. 11 hierboven door de concessiehouder,
is de concessiegever gemachtigd deze uit te voeren en alle gemaakte kosten integraal te
verhalen op de concessiehouder.”

Overwegende dat ingevolge artikel 2 van het B.V.R. van 26 april 1995 de jaarlijkse cijns voor het
concessiejaar 2015 verschuldigd is in 2016;
Overwegende dat via het meerjarenplan de nodige kredieten zijn voorzien;
Gezien het visum van de financieel beheerder met refertenummer 2015/522;
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Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van raadsleden J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke,
B. Ryckewaert, S. Van den Bossche en D. Van Den Broucke die zich onthouden.

Beslist:
Artikel 1:
Het besluit van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust dd. 31/08/2015, tot het verlenen van de
strandconcessie aan de gemeente Middelkerke voor het jaar 2015, wordt goedgekeurd.
De tekst van het besluit wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven
uitmaken.
Artikel 2:
De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2016 vastgelegd worden als
volgt:
Beleidsitem / AR

07110/6102999

Actie / overig beleid

Overig beleid

Beschikbaar krediet

Voldoende voorzien in meerjarenplan

Bedrag van de uitgave (incl. BTW)

€ 10.000

Naam en adres van de begunstigde

Vlaams Gewest, afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende

Artikel 3:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (per
aangetekend schrijven), aan de technische afdeling, aan VVW Westende en aan de
concessionarissen stranduitbating.
Stemming: 13 stemmen voor, 9 onthoudingen
26. Verkoop pastorie Lombardsijde - wijziging verkoopsvoorwaarden - goedkeuring
Raadslid G. Verdonck vindt de nieuwe prijs belachelijk laag, volgens hem heeft het weinig zin om het
gebouw te verkopen en zou de gemeente het beter zelf houden en inrichten als soort
gemeenschapscentrum met vergaderlokalen en dergelijke.
Raadslid D. Van Den Broucke verklaart zich akkoord met het voorstel van G. Verdonck.
De voorzitter merkt op dat het de instelprijs betreft.
Raadslid J.M. Dedecker stelt dat de venale waarde € 235.000 bedraagt. Hij stelt voor om nogmaals
een poging te doen om het gebouw minstens aan de venale waarde te verkopen.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende de oefening naar een efficiënter en effectiever patrimoniumbeheer binnen de gemeente
Middelkerke;
Gezien de gemeente eigenaar is van de pastorie van Lombardsijde, gelegen Dorpsplein 19 te
Lombardsijde;
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 06/07/2015 waarbij het lastenkohier voor de
openbare verkoop van de pastorie werd goedgekeurd;
Gelet op de gevoerde publiciteit voorafgaand aan de openbare verkoop;
Gelet op de zitdag van de openbare verkoop die is doorgegaan op 17/09/2015 om 18 uur in de
sporthal ‘De Bamburg’;
Overwegende dat tijdens deze zitdag geen enkel bod werd uitgebracht door de aanwezigen en de
verkoop aldus werd ingehouden;
Gelet op de akte van inhouding dd. 17/09/2015;
Gelet op de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen dd. 29/09/2015;
Gelet op het voorstel om een tweede openbare verkoop te organiseren met dezelfde
verkoopsmodaliteiten als bij de eerste openbare verkoop, maar met uitzondering van een aangepaste
instelprijs van € 175.000;
Gezien het aangepaste ontwerp van lastenkohier;
Gezien de eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopen die van toepassing
zijn op alle vrijwillige en gerechtelijke openbare verkopen van onroerende goederen waartoe wordt
overgegaan in België;
Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Overwegende dat het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is;
Gehoord het amendement van raadslid G. Verdonck om het gebouw niet te verkopen, maar om het in
te richten als gemeenschapscentrum/wijkcentrum;
Gezien het artikel 20 van het huishoudelijk reglement;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen
tegen met uitzondering van raadsleden J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke,
B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, G. Verdonck, L. Maesen en D. Van Den Broucke die voor
stemmen en N. Lejaeghere die zich onthoudt.
Bijgevolg is het amendement verworpen;
Vervolgens wordt mondeling gestemd over het voorstel in het algemeen:
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van raadsleden J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke,
B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, G. Verdonck, L. Maesen en D. Van Den Broucke die tegen
stemmen en N. Lejaeghere die zich onthoudt.

Beslist:
Artikel 1:
Het aangepaste lastenkohier voor de openbare verkoop van de pastorie van Lombardsijde, gelegen
Dorpsplein 19 te Lombardsijde met instelprijs van € 175.000, waarvan de tekst in bijlage bij dit besluit
wordt gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de betrokken dienst(en) en aan notaris Isabelle Verhaeghe.
Stemming: 12 stemmen voor, 9 stemmen tegen, 1 onthouding
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27. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Middelkerke in de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2016 - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Middelkerke dd. 14/10/2014 (14) houdende de instap in
de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen vanaf 1 januari 2015 en het goedkeuren van de financiële
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten;
Gelet op de bespreking van het ontwerp begroting 2016 van de Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen op het Zonecollege van 28 september 2015 en op de Zoneraad van 5 oktober 2015;
Overwegende de infovergadering van 20 oktober 2015 voor de gemeenteraden van de 17 steden en
gemeenten van de Hulpverleningszone met betrekking tot onder andere de ontwerpbegroting 2016;
Overwegende dat het uitgaande van de autonomie van de gemeente aangewezen is dat de gemeente
zich akkoord verklaart met de werkingsbijdrage die van elke gemeente in de begroting 2016 van de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen ingeschreven zal worden;
Overwegende de ontwerpbegroting 2016 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, ontvangen
op 12 oktober 2015;

Beslist:
Artikel 1:
Het aandeel van de gemeente Middelkerke in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone
1 West-Vlaanderen op 1.034.407 euro vast te stellen op budgetsleutel 04100/6494000 van het
exploitatiebudget 2016.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit over te maken aan de voorzitter van de Zoneraad van de Hulpverleningszone 1
West-Vlaanderen, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp en aan de stedelijke/gemeentelijke dienst
financieel beheer.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
28. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de gecoördineerde tekst van de Grondwet inzonderheid de artikelen 170 §4 en 173;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 §3 en 43 §2, 15°;
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen
en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een
snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken
tot een minimum te herleiden;
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Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van
Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en
dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein wordt
goedgekeurd volgens de hieronder opgenomen tekst.
Artikel 2:
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3:
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met verwijzing
naar de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn:
-

-

alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-,
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig
voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drinkwater, warm water,
brandstof,
telecommunicatie,
radiodistributie en kabeltelevisie,
de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties
kan aangesloten worden,
alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als
nutsvoorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die
uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2016 voor een termijn eindigend op 31 december 2018.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
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De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2 euro, voor werken in
voetpaden 1,5 euro en voor werken in aardewegen 0,9 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e)
bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie
geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de eigenaar van de
nutsleidingen als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig
aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het
grondgebied van de gemeente.
Deze retributie houdt in dat de gemeente geen enkele andere retributie of belasting heft ten aanzien
van de nutsmaatschappij of haar aannemers bij het afleveren van een vergunning voor het signaleren
van werkplaatsen op de openbare weg
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Artikel 5 – Definitief karakter
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening als
definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het
algemeen toezicht.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
29. RUP nr. 41 “Recreatie Zeelaan” – bestek ereloon ontwerper
a) goedkeuring bijzonder bestek en bijhorende raming
b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen
Volgens raadslid G. Verdonck zijn er twee bedrijven geïnteresseerd met eenzelfde fysiek persoon als
centrale figuur. Er is sprake van beach resto’s, hotels en dergelijke. Het raadslid verklaart de plannen
niet goed te begrijpen.
Raadslid J.M. Dedecker vult aan dat er ook vijf tennisterreinen en andere sportinfrastructuur voorzien
wordt. Hij vraagt of één en ander past in een globaal plan.
Schepen L. Pylyser-Dewulf stelt dat het gebied aan ontwikkeling toe is. Er is thans sprake van de
bundeling van de eigendomsrechten in één hand. Er is de vraag om het gebied om te zetten van
zuivere recreatie naar verblijfsrecreatie. In die context is er sprake van o.a. hotel, golfterrein,
watersportactiviteiten, fietstoerisme en dergelijke.

12/11/2015

Volgens raadslid J.M. Dedecker zou één en ander deel moeten uitmaken van een globaal concept op
gemeentelijk niveau, met ondermeer een afstemming op het sportpark Krokodiel en op het hinterland
van Lombardsijde.
Volgens schepen L. Pylyser-Dewulf zal de ontwikkeling van de zones gelijklopend zijn.
Raadslid G. Verdonck formuleert wantrouwen ten aanzien van de betrokken promotor en verwijst
daarvoor naar oneerbare financiële voorstellen van betrokkene aan het raadslid (destijds schepen)
tijdens de vorige legislatuur waarbij financiële steun werd beloofd voor zijn politieke fractie in ruil voor
zijn stem als schepen voor sommige beslissingen.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de vraag van NV Debaillie en NV Prospérité dd. 31/07/2015 om het gebied voor dagrecreatie
thv Zeelaan/Koninklijke Baan in te richten voor behoud en verdere uitbreiding van het golf- en
tennisgebeuren, watersportactiviteiten en andere eventuele sporten aangevuld met een hotel in het
noordwestelijk deel thv de Schorrenstraat/Zeelaan;
Overwegende dat uit het schrijven van NV Debaillie en NV Prospérité blijkt dat ze de kosten tot
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied ter hunner laste zullen nemen;
Gelet op de nadere toelichting door NV Debaillie en NV Prospérité van hun plannen voor het gebied
waaruit blijkt dat ze een waterrecreatieterrein, meer bepaald een wave-pool, wensen te realiseren
aangevuld met horecafaciliteiten in de vorm van verschillende strandbars en beachresto’s maar
eveneens een hotelaccommodatie complementair aan het watersportgebeuren;
Overwegende dat de huidige gewestplanbestemming “dagrecreatie” het oprichten van een hotel niet
toestaat;
Overwegende dat het aangewezen is, om naast het beschreven waterrecreatieterrein, een ruimere
invulling van het plangebied na te streven gelet op mogelijke toekomstige invulling van de site zoals
daar o.m. zijn:


uitbreiding van de aanpalende golfterreinen



ontwikkeling in functie van watersportactiviteiten in het algemeen



ontwikkeling in functie van tennis



uitvalsbasis voor fietstoerisme

Gelet op de gewenste ruimtelijke structuur Lombardsijde opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Middelkerke goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd.
23/10/2008 waarin er voor de bestaande recreatieve zone ten westen van Lombardsijde wordt
geopteerd om deze zone verder uit te breiden. Zo worden extra potenties – uitbreidingsmogelijkheden
gecreëerd voor het gebied en krijgt het gebied een zinvolle invulling naar de toekomst toe. Het gebied
heeft momenteel geen potenties naar de landbouw toe aangezien het geïsoleerd is gelegen;
Gelet op de gewenste toeristisch recreatieve structuur opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Middelkerke goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd.
23/10/2008 waarin volgende doelstellingen werden opgenomen:


het streven naar een verdere differentiatie en kwalitatieve opwaardering van het aanbod onder
ander door het aantrekken van hotelaccommodatie al dan niet in combinatie met
complementaire voorzieningen
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in het kader van de differentiatie binnen het hotelaanbod wordt tevens gestreefd naar
combinaties van hotelaccommodatie en sport- en fitnessfaciliteiten, vergaderruimten etc.

Gelet op de kosten voor de opmaak van een nieuw ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan nr. 41 “Recreatie Zeelaan”, die kunnen geraamd worden op € 19.965 (incl. btw);
Overwegende dat er op beleidsitem / AR 06000/2140007 voldoende fondsen beschikbaar zijn voor de
opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 41 “Recreatie Zeelaan”;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gezien alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste
dag voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes.
Gezien volgens artikel 26§1.1°a) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “opmaak RUP 41 “Recreatie
Zeelaan”“ een bestek werd opgemaakt door de dienst Ruimte en Wonen;
Gelet op het bijgevoegde bijzonder bestek;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van raadslid G. Verdonck die tegen stemt en raadslid L. Maesen die zich onthoudt.

Beslist:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en de raming voor de opdracht met als voorwerp
“opmaak RUP nr. 41 “Recreatie Zeelaan“”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming
bedraagt € 19.965 (btw inbegrepen).
Artikel 2:
De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3:
De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2015 vastgelegd worden als
volgt:
Beleidsitem / AR

06000 / 2140007

Actie / overig beleid

Overig beleid (OBB)

Beschikbaar krediet

€ 45.000
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Geraamd bedrag van de uitgave
(incl. btw)

€ 19.965

Artikel 4:
De kosten verbonden aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 41 “Recreatie Zeelaan”
worden ten laste gelegd van NV Debaillie en NV Prospérité.
Stemming: 20 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 onthouding
30. Herinrichting van de doortocht Lombardsijde (N318) - samenwerkingsovereenkomst voor
samengevoegde opdrachten van diensten- goedkeuring
Op de vraag van G. Verdonck of er intussen ook gedacht wordt aan de ontwikkeling van de oude
trambedding en of dit ook mee genomen wordt in voorleggend project, antwoordt schepen L. PylyserDewulf dat de werken zullen starten na de zomer van 2016 en dat er op korte termijn een loutere
verharding van de trambedding zal gebeuren, in afwachting van oplossingen op lange termijn.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de studieopdracht voor de herinrichting van de Westende- en Lombardsijdelaan (N318) in de
doortocht van Westende en Lombardsijde m.i.v. de marktpleinen toegewezen in het college van
burgemeester en schepenen dd. 10/09/2002 aan studiebureau Plantec nv, Nieuwpoortsesteenweg
399 te 8400 Oostende;
Gelet op de hertoewijzing aan bovengenoemd studiebureau in het college van burgemeester en
schepenen dd. 25/05/2010 op basis van de recent opgemaakte raming en volgens de modaliteiten
van het oorspronkelijk erelooncontract;
Gezien de goedkeuring van de bijakte van studieopdracht in het college van burgemeester en
schepenen dd. 21/01/2014 ingevolge de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in dit dossier;
Gelet op de goedkeuring van de startnota en de opmaak van de projectnota door studiebureau
Plantec nv voor de herinrichting van de doortocht Lombardsijde (N318);
Gelet op de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van
diensten door de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (West-Vlaanderen);
Overwegende dat het Vlaamse gewest de volgende diensten wenst uit te voeren, namelijk:
- de ontwerpstudie voor de herinrichting van de doortocht Lombardsijde (N318) van kilometerpaal
14,000 (+40 m) tot kilometerpaal 15,700 (+8 m)
- de ontwerpstudie voor de aanleg van de RWA-leiding, in de zone tussen de Baronstraat en de N34
(Kustweg), volgens de verdeelsleutel, conform de omzendbrief OW 98/4;
Gezien de gemeente de volgende diensten wenst uit te voeren, namelijk:
- de ontwerpstudie voor de herinrichting van de bovenbouw (o.a. voetpaden, straatmeubilair, …) in de
doortocht Lombardsijde (N318);
Gelet op het feit dat de gemeente conform eerder gemaakte mondelinge afspraken die nu schriftelijk
worden bevestigd in naam en voor rekening van het Vlaamse gewest de studie heeft laten uitvoeren;
Overwegende dat alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te
worden samengevoegd en dat de gemeente wordt aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij de
gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig
artikel 19 van de wet van 24/12/1993, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
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Gezien de gemeente akkoord is om het aandeel van de studiekosten van het Vlaamse gewest te
prefinancieren, teneinde de voortgang van de werken niet te belemmeren;
Overwegende dat voor de rest van de modaliteiten van deze samenwerkingsovereenkomst wordt
verwezen naar de overeenkomst zelf, aangehecht als bijlage bij dit besluit;
Gelet op de vraag vanwege de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (West-Vlaanderen),
om deze samenwerkingsovereenkomst terug over te maken na goedkeuring en ondertekening door
de gemeenteraad;

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

Vragen raadsleden:
Raadslid D. Depoortere vraagt om het nodige te doen om de goedkeuring te bekomen van het tijdens
de vorige raadszitting gestemde reglement inzake het voorbehouden van een laad- en loszone in de
Lombardsijdelaan.
Raadslid L. Maesen verwijst naar zijn vroegere tussenkomst i.v.m. de verkeerssituatie rond het
Albertmonument te Nieuwpoort. In Nieuwpoort werd een evaluatie aangekondigd. Het raadslid vraagt
dat ook Middelkerke een inbreng zou doen, wegens de verhoogde druk van het sluipverkeer in het
hinterland en de verhoogde verkeersdruk op de landbouwwegen.
Na een gedachtewisseling tussen diverse raadsleden (met onder andere de vraag van raadslid
F. Annys voor aandacht voor het verkeer met landbouwvoertuigen en de vraag om eventueel het
advies van de land- en tuinbouwraad in te winnen, inzonderheid bij voorzien eenrichtingsverkeer)
wordt door schepen l. Dewulf – Pylyser gesteld dat de problematiek zal voorgelegd worden aan de cel
mobiliteit en dat ze verslag zal uitbrengen aan de gemeenteraad.
Op de vraag van raadslid J. M. Dedecker naar de stand van zaken i.v.m. het doortrekken van de
verbindingsweg Slijpe – rondpunt Heirweg antwoordt schepen L. Pylyser – Dewulf dat de provincie
bezig is met het ontwikkelen van een toeristische ontsluitingsweg. Dit zou nog tijdens deze legislatuur
tot zichtbare resultaten moeten leiden.
Op de vraag van raadslid D. Van Den Broucke of er al zicht is op de locatie van de jeugdwerking,
antwoordt schepen B. Vandekerckhove dat er tot en met de zomer 2016 geopteerd werd voor de
Calidris.
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Op de vraag van raadslid D. Van Den Broucke of er werk gemaakt wordt van de tennissite te
Westende antwoordt schepen J. Devey dat men bezig is met het plannen van een upgrade van de
site. Een en ander moet nog uitgewerkt en goedgekeurd worden door het college, maar er zal zeker
een oplossing komen (ook voor het sanitair voor rolstoelgebruikers).
Raadslid B. Ryckewaert verwijst naar een publiciteit voor het kerstdiner via het fonds van de
burgemeester dat blijkbaar plaatsvindt in de Branding, maar waarbij rolstoelgebruikers verwezen
worden naar het Casino. Zij vraagt enige kwaliteitscontrole bij het nalezen van teksten. De
burgemeester antwoordt dat het een privé initiatief betreft.
Raadslid J.M. Dedecker verwijst naar de vergunning van het hindernissenparcours langs de
Westendelaan t.h.v. de Heirweg en merkt op dat de constructies nog steeds niet verdwenen zijn.
Schepen L. Pylyser – Dewulf antwoordt dat er 3 beroepen ingesteld werden bij de Bestendige
Deputatie tegen de beslissing van het college. De vergunning van het college is door die beroepen
geschorst. De bouwheer wacht op de beslissing van de Bestendige Deputatie. Tegen die beslissing is
beroep mogelijk bij de Raad van vergunningsbetwistingen. Begin oktober werd wel een procesverbaal opgemaakt met de vaststelling dat de constructies niet verwijderd werden.
Volgens raadslid J.M. Dedecker is er sprake van vluchtgedrag door het college. Volgens hem moesten
de constructies weg voor 01/10/2015. Hij herhaalt zijn standpunt dat er aan de overkant van de weg
een betere locatie is.
Raadslid G. Verdonck vraagt om in de Ettlingenwijk de huisnummerborden opnieuw te plaatsen.
Schepen L. Pylyser – Dewulf antwoordt dat dit een terechte vraag is en dat dit zal opgevolgd worden.
Raadslid G. Verdonck meldt dat hij klachten heeft ontvangen van mensen die voor de viering van
Radio 2 telefonisch kaarten hadden besteld en men ’s anderendaags aan het loket van niets wist. Na
aandringen en discussie is een en ander toch in orde gekomen. Het raadslid vraagt om na te gaan bij
de betrokken dienst wat er gebeurd is en om het systeem van reservaties intern beter te regelen.
Raadslid G. Verdonck vraagt naar het kader waarin de aankoop van de tennistempel (verwijzend naar
collegebeslissing van 10/11/2015) dient gesitueerd te worden.
Schepen J. Devey kadert de aankoop in de verdere ontwikkeling van het sportpark als sportsite. De
aankoop wordt geraamd tussen de 230.000 en 250.000 euro. De aankoop is nodig om voldoende
oppervlakte in eigendom te hebben als gemeente. Volgens de secretaris werd er een soort
voorakkoord gesloten met de eigenaar.
Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat sommige zaken i.v.m. het sportpark al werden goedgekeurd,
minstens op het principiële vlak, zoals het zwembad bijvoorbeeld.
Raadslid D. Depoortere vraagt om de parkeerplaatsen voor mindervaliden op te volgen met de
gegevens uit de burgerlijke stand, zodat sommige parkeerplaatsen bij overlijden van betrokkenen
kunnen verwijderd worden. Hij zal de gegevens van enkele gevallen bezorgen aan schepen L. Pylyser
– Dewulf.
Schepen L. Pylyser – Dewulf meldt dat zij dergelijke zaken voorlegt aan de cel mobiliteit van zodra ze
er weet van heeft.
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Raadslid D. Depoortere vraagt om het gebruik van de sirene van politievoertuigen tijdens de nacht te
beperken. De korpschef stelt dat de prioritaire voertuigen de wegcode moeten volgen. Hij zal de vraag
verder opvolgen.
Raadslid D. Demarcke vraagt of er een controle gebeurt op de naleving van de recent gewijzigde
regelgeving i.v.m. het kamperen in mobilhomes.
De korpschef antwoordt dat er wel degelijk gecontroleerd wordt op de locaties langs de zeedijk.
Hij kan “uit het vuistje” geen info geven i.v.m. de controles in de Klein Kasteelstraat. De korpschef zal
het raadslid verder informeren.
Openbare vergadering (vervolg)
35. Lokale politie - vacantverklaring 1 INP Lokaal informatiekruispunt - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
Gelet op art 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op 2 niveau’s;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
Gelet op het KB van 5 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de politiezone
Middelkerke vastlegt;
Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden
van de lokale politie;
Gelet op art VI.II.16 van voornoemd KB;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater;
Gelet op de personeelsformatie van de politiezone zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van
21/06/2011 (5);
Gelet op de goedkeuring tijdens de zitting van heden van het vrijwillig ontslag, ingediend door INP
Arne Lust met ingang op 01/01/2016;
Overwegende dat INP Arne Lust voorafgaand aan haar loopbaanonderbreking tewerkgesteld was als
medewerker van het lokaal informatiekruispunt;
Overwegende dat deze plaats bijgevolg vacant wordt met ingang van 01/01/2016;
Overwegende dat de vacantverklaring geldt tot invulling van de plaats of tot herroeping door de
gemeenteraad;
Om deze redenen,

Beslist:
Artikel 1:
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Er wordt één plaats INP – medewerker lokaal informatiekruispunt vacant verklaard. Deze
vacantverklaring geldt tot invulling of tot herroeping door de gemeenteraad.
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 20u.55.

de secretaris
Pierre Ryckewaert

12/11/2015

de voorzitter
Michel Landuyt

12/11/2015
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