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Zitting gemeenteraad 15/01/2015 

Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; 
 
J. Rommel-Opstaele, burgemeester; 
 
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen; 
 
G. Soete, G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, T. Dedecker, F. Annys, K. Claeys-Goemaere, 
J.M. Dedecker, C. Niville, N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, M. D'Hondt, B. 
Ryckewaert, L. Feys-Peelman, K. Devos, raadsleden; 
 
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter; 
 
J. Duchi, korpschef; 
 
P. Ryckewaert, secretaris; 
 
P. Van Looy, wnd. secretaris (voor agendapunt 17); 

Verontschuldigd:  G. Soete, raadslid verontschuldigd voor 18; 
 
C. De Jonghe, raadslid verontschuldigd voor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 
 
L. Landuyt, raadslid; 
 
T. Dedecker, raadslid verontschuldigd voor 18; 
 
M. Declerck, raadslid; 
 
N. Lejaeghere, raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3, 17, 18; 
 
D. Van Den Broucke, raadslid; 

 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 

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

 
De voorzitter geeft de raad kennis van volgende stukken: 

- Brief gouverneur West-Vlaanderen dd. 24/10/2014 ivm goedkeuring rekening politiezone 

2013; 

- Kantmelding dd. 19/12/2013 – opheffing belastingsreglement op de aansluiting op het 

openbaar rioolnet; 

 

Openbare vergadering 

1. Ontslag van mevrouw Linda Cobbaert als gemeenteraadslid - akteneming 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen en tevens handelend als politieraad van de 
lokale politie van Middelkerke – PZ 5451; 

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

Gelet op het schrijven dd. 30/12/2014 van mevrouw Linda Cobbaert, ontvangen op 30/12/2014 door 
de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij zij haar ontslag als gemeenteraadslid ter aanvaarding 
aanbiedt; 

Gelet op art. 15 en 16 van het gemeentedecreet; 

Bijgevolg; 

Neemt akte: 

Van het ontslag van mevrouw Linda Cobbaert als gemeenteraadslid van de gemeente Middelkerke. 

2. Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van de heer Kristof Devos als 

gemeenteraadslid in opvolging van mevrouw Linda Cobbaert, ontslagnemend 

Na de eedaflegging vervoegt Kristof Devos de raadszitting als raadslid. 

 

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

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

Overwegende dat mevrouw Linda Cobbaert ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid en derhalve 
moet vervangen worden; 

Overwegende dat de heer Kristof Devos, derde opvolger, de eerst in aanmerking komende 
plaatsvervanger is op de lijst CD&V waartoe de te vervangen titularis behoorde; 

Gezien uit het onderzoek van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger blijkt dat deze nog steeds 
voldoet aan alle gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van 
onverenigbaarheid, hetzij wegens uitoefening van een ambt, hetzij wegens bloed- of 
aanverwantschap; 

Aangezien het bewijs is geleverd dat de voornoemde opvolger voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvereisten; 

Gezien artikel 16 van het gemeentedecreet; 

Overwegende dat er geen bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van de heer Kristof Devos geldig 
verklaard worden en dat dit plaatsvervangend raadslid wordt toegelaten tot het afleggen van de 
voorgeschreven eed; 

Beslist:  

Enig artikel:  

De geloofsbrieven als gemeenteraadslid van de heer Kristof Devos, geboren op 26/01/1975 en 
wonende Merdaenspolder 19, 8434 Middelkerke , worden geldig verklaard. 

De heer Kristof Devos wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed. 

Het nieuwe raadslid legt deze eed onmiddellijk af in openbare zitting van de raad, in handen van de 
voorzitter en in volgende bewoordingen: ,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen’’. 

Derhalve is de heer Kristof Devos aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid ter vervanging van 
mevrouw Linda Cobbaert van wie hij het mandaat zal voleindigen. 

Hij zal op de ranglijst worden gebracht onder nr. 25 na Linda Feys–Peelman. 
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Verslag dd. 11/12/2014 - goedkeuring 

Raadslid G. Verdonck herinnert aan zijn voorgaande tussenkomst in de raad i.v.m. de paaltjes in de 
Duinenweg (ter hoogte van de Sluisvaartstraat en Schapenweide). Hij vraagt of het bestuur van plan is 
hier iets aan te doen en zo ja, waar en wanneer. 

Schepen L. Pylyser-Dewulf stelt dat de situatie moet opgelost worden, dat de paaltjes regelmatig 
worden terug geplaatst, dat de politie de dader op heterdaad moet betrappen en dat de administratie 
van de technische afdeling bezig is met onderzoeken van alternatieven. 

De korpschef stelt dat hij niet kan zorgen voor een permanent toezicht, dat hij de identiteit van een 
gebeurlijke dader niet kent. Hij beveelt een structurele en duurzame oplossing aan. 

Raadslid G. Verdonck verklaart de zaak verder te zullen opvolgen. 

Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat de datum van de gemeenteraadszitting opnieuw gewijzigd werd 
in vergelijking met de aanvankelijke planning. Hij herhaalt zijn vraag om de zitting te organiseren op 
vaste data.  

Op vraag van raadslid J.M. Dedecker verduidelijkt P. Van Looy de werkwijze i.v.m. het publiceren via 
cobra@home van het ontwerpverslag. 

 

Stemming: 20 stemmen voor, 1 onthouding 

4. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - diverse wijzigingen - goedkeuring 

Op de vraag van raadslid T. Dedecker of de functie van hoofdsectorassisent toerisme een nieuwe of 
een vervangingsfunctie betreft, antwoordt de secretaris dat het een nieuwe B4-functie betreft. Door 
een herbenoeming zal de huidige titularis van een A-functie en diensthoofd toerisme een andere 
functie krijgen. Betrokkene is hiermee akkoord. 

Aan de raadsleden wordt door de secretaris een voorstel van amendement toegelicht i.v.m. 
diplomavoorwaarden waaraan de kandidaten voor de functie van hoofdsectorassisent moeten 
voldoen, zodat een ruime selectie mogelijk is. 

Raadslid T. Dedecker verklaart tevreden te zijn met het amendement. Hij heeft met een kandidaat 
voor de functie gesproken. Er was al een selectieprocedure opgestart, waarbij gesteld werd dat de 
diplomavoorwaarden later vastgesteld zouden worden. 

Het raadslid stelt dat dit een onwettelijke procedure is die trouwens negatief geadviseerd werd door de 
eigen personeelsdienst. Het raadslid spreekt van een politieke benoeming en van het werken à la tête 
du client. Het raadslid wil tevens weten wie in de jury zetelt. 

De secretaris antwoordt dat haast en spoed blijkbaar zelden goed zijn. Er is vergeten te vermelden dat 
dit gebeurde onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad. In de jury 
zetelen, diensthoofd toerisme De Panne, de afdelingsfunctionaris vrije tijd van de gemeente en de 
secretaris. 

Op de opmerkingen van raadsleden Dedecker of er een voorkeurskandidaat is, antwoordt de 
secretaris dat er meerdere kandidaten zullen meedoen aan de selectieproef. 

Op de vraag van raadslid L. Maesen of het een vergelijkend examen betreft wordt negatief 
geantwoord. 

Raadslid L. Maesen vindt het gelijkwaardig behandelen van de graduaat en de bachelordiploma’s 
positief. Op zijn vraag of deze gelijkstelling ook zal gelden voor de andere functies, antwoordt de 
secretaris positief. 

Raadslid L. Maesen vraagt om die lijn ook door te trekken naar het OCMW-personeel. 
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Op de opmerking van T. Dedecker dat de diplomavoorwaarde zeer algemeen is gesteld antwoordt de 
secretaris dat de kandidaten ook minstens 3 jaar relevante beroepservaring moeten hebben. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
verder rechtspositiebesluit genoemd; 

Gezien het besluit van de Vlaamse Regering van 16/01/2009 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris 
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gezien de respectievelijke besluiten van de gemeenteraad 

 dd. 12/02/2009 (6) houdende de goedkeuring van de lokale rechtspositieregeling; 

 dd. 10/09/2009 (11) houdende goedkeuring diverse wijzigingen lokale rechtspositieregeling; 

 dd. 18/08/2010 (5) houdende goedkeuring diverse wijzigingen lokale rechtspositieregeling; 

 dd. 09/12/2010 (9) houdende goedkeuring verhoging fietsvergoeding lokale 
rechtspositieregeling; 

 dd. 09/02/2012 (6) houdende goedkeuring verhoging fietsvergoeding lokale 
rechtspositieregeling; 

 dd. 09/02/2012 (7) houdende goedkeuring verhoging bedrag maaltijdcheque lokale 
rechtspositieregeling; 

 dd. 14/06/2012 (9) houdende goedkeuring diverse wijzigingen lokale rechtspositieregeling; 

 dd. 09/08/2012 (6) houdende goedkeuring wijziging aanwervingsvoorwaarden sectorassistent 
groen; 

 dd. 31/10/2012 (12) houdende goedkeuring invoering elektronische maaltijdcheque; 

 dd. 14/03/2013 (7) houdende goedkeuring wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel 
- correctie bedrag maaltijdcheque 

 dd. 19/12/2013 (3) houdende goedkeuring diverse wijzigingen rechtspositieregeling 
gemeentepersoneel  

 dd. 09/01/2014 (3) houdende goedkeuring Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel 
– specifieke bepalingen voor de evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel 
beheerder van de gemeente 

Gezien het besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2013 tot wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor 
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris 
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

 Gezien diverse wijzigingen aan deze rechtspositieregeling noodzakelijk zijn, wegens o.m.: 
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 Besluit van de Vlaamse Regering  6 september 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007; 

 Schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling West-Vlaanderen betreffende opmerkingen op 

de beslissing van de gemeenteraad dd. 19/12/2013 (3) 

 De wijzigingen aan organogram en de personeelsformaties, zoals vastgesteld tijdens de zitting van 

heden; 

 Wegwerken van enkele vastgestelde anomalieën; 

 Wijzigingen op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het advies van de OCMW-raad dd. 15/12/2014 in toepassing van artikel 270 van het 
gemeentedecreet; 

Gezien de besprekingen in het syndicaal overlegcomité, leidend tot een protocol dd. 12/12/2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het voorstel van amendement door de voorzitter luidend als volgt: 

“In artikel 2.15 wordt de tekst in het eerste lid geschrapt en vervangen als volgt: 

 Houder zijn van een diploma graduaat of bachelor” 

Gezien artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van G. verdonck, L. Maesen, T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, 
D. Demarcke, M. D’Hondt en B. Ryckewaert die zich onthouden. 

Vervolgens wordt gestemd over het voorstel in het algemeen met volgende stemming: alle aanwezige 
raadsleden stemmen voor met uitzondering van G. verdonck, L. Maesen, T. Dedecker, J.M. Dedecker, 
C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, M. D’Hondt en B. Ryckewaert die zich onthouden. 

Beslist:  

 

Artikel 1: 

In de lokale rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals goedgekeurd tijdens de 

gemeenteraadszitting dd. 12/02/2009 (6) en latere wijzigingen: 

Artikel 1.1: 

In artikel 3.2.6-1 wordt volgende zinsnede ingevoegd na het eerste lid als volgt:  

“De afwijking van de diplomavereiste slechts mogelijk “als de functie noch op basis van de 

functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering van de hogere overheid een diploma 

vergt.” 

Verder komt een kandidaat die niet over het vereiste diploma beschikt, in aanmerking voor 

een aanwerving als hij, ofwel: 

“1° voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of 

capaciteitstest; 

2° beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de 

Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid; 
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3° beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd 

heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.” 

Artikel 1.2: 

In artikel 3.2.8 §2 wordt de tweede opsomming geschrapt en vervangen door volgende 

opsomming: 

 “Het statutaire personeelslid op proef die een attest, brevet of getuigschrift van een 
specifieke opleiding moet voorleggen of behalen binnen de proeftijd, levert dat ten 
laatste bij de afloop van de proeftijd.  

 Het contractuele personeelslid die een attest, brevet of getuigschrift van een 
specifieke opleiding moet voorleggen of nog behalen na de indiensttreding, levert dat 
ten laatste zes maanden na indiensttreding. Deze periode wordt verlengd 
overeenkomstig artikel 3.3.4.” 

Artikel 1.3: 

In artikel 3.2.13 wordt §7 geschrapt en vervangen als volgt: 

“De niveau- of capaciteitstest, vermeld in artikel 3.6.2.1 onderzoekt of de kandidaat in staat is 

te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd.  

De kandidaat die een attest of getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij voor dezelfde of voor 

een vergelijkbare functie bij dezelfde of bij een andere overheid al eerder geslaagd is voor 

een niveau- of capaciteitstest als vermeld in het tweede lid, behoudt het gunstige resultaat 

daarvan en wordt vrijgesteld van een nieuwe deelname aan een niveau- of capaciteitstest. 

De duur van de vrijstelling deelname aan een niveau- of capaciteitstest is bepaald op 48 

maanden. “ 

Artikel 1.4: 

In artikel 3.4.14 derde lid wordt de zinsnede ‘ “op te volgen” of “ongunstig” of “gunstig”   
evaluatieresultaat” ‘ geschrapt en vervangen door “ onvoldoende, voldoende  en goed”. Deze 
zinsnede wordt ingevoegd na het woord ‘evaluatieresultaat’. 

Artikel 1.5: 

In artikel 3.5.10 tweede lid wordt de zinsnede ‘van de gemeenteraadscommissie’ vervangen 

door ‘door het evaluatiecomité’. 

Artikel 1.6: 

Artikel 3.6.2 wordt de zinsnede “Onthaalvorming wordt gegeven tijdens de proeftijd. “ 
geschrapt en vervangen als volgt: 

“Onthaalvorming wordt gegeven voor het statutaire personeelslid op proef tijdens de proeftijd 
en voor het contractuele personeelslid tijdens de eerste zes maanden na indiensttreding. 
Deze periodes kunnen verlengd worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.3.4. De 
betrokkene neemt deel aan een leertraject dat zijn integratie in het bestuur en zijn inwerking 
in de functie bevordert.” 

Artikel 1.7 

In artikel 3.7.4 wordt telkens tussen het woord ‘onbezoldigde’ en het woord ‘afwezigheid’ het 

woord ‘volledige’ ingevoegd. 
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Tevens worden het vijfde en zesde opsommingsteken geschrapt. 

Artikel 1.8: 

In artikel 3.9.7  wordt de zinsnede ‘en ze hebben de proeftijd beëindigd’ geschrapt. 

Artikel 1.9: 

In artikel 3.10.6  wordt de zinsnede ‘en ze hebben de proeftijd beëindigd’ geschrapt. 

Artikel 1.10: 

In artikel 3.11.12 §3 wordt de zinsnede ‘in artikel 79 van het Rechtspositiebesluit Gemeente- 

en Provinciepersoneel van 7 december 2007.’ geschrapt en vervangen door “ in artikel 3.7.3 

van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Middelkerke.” 

Artikel 1.11: 

Artikel 4.2.1 wordt geschrapt en vervangen door: 

“§1. Het stelsel van opdrachthouderschap wordt voorzien overeenkomstig Titel IV – 
Hoofdstuk II van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 
december 2007. 

§2. In toepassing van artikel 94 van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
Provinciepersoneel van 7 december 2007 kan de opdrachthouder voor de duur van 
de opdracht een toelage krijgen, als de verzwaring van de functie niet op een andere 
manier gecompenseerd wordt, bijvoorbeeld door een verlichting van zijn andere 
gewone taken, of bijvoorbeeld door extra administratieve of inhoudelijke 
ondersteuning van het personeelslid. De opdrachthouder krijgt voor de duur van de 
opdracht een toelage als vastgesteld in artikel 8.4.7.” 

 

Artikel 1.12: 

In artikel 4.3.2  wordt de zinsnede ‘dat niet meer in de proeftijd is en’ geschrapt. 

Artikel 1.13: 

In artikel 5.3.2  wordt de zinsnede ‘die de proeftijd voltooid hebben’ geschrapt. 

Artikel 1.14: 

In Titel 6 Hoofdstuk 1 wordt artikel 6.1.2-1 geschrapt en verplaatst naar Hoofdstuk 2 als 
artikel 6.2.1-0 en wordt de zinsnede “van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
Provinciepersoneel van 7 december 2007” ingevoegd na de zinsnede ‘tweede lid’.  

Artikel 1.15: 

In Titel 6 Hoofdstuk 2 wordt volgend artikel ingevoegd:  

‘Artikel 6.2.3 

In toepassing van artikel 106 van het Rechtspositiebesluit Gemeente-en 
Provinciepersoneel van 7 december 2007 en latere wijzigingen en in afwijking van het 
eerste lid, 4° van voornoemd artikel kan het statutair personeelslid één jaar voor het 
bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar zijn intentie om langer te werken schriftelijk 
kenbaar maken aan de aanstellende overheid. Drie maanden vóór het bereiken van 
de leeftijdsgrens van 65 jaar dient het statutair personeelslid een definitief schriftelijk 
verzoek in aan de aanstellende overheid. Elke eventuele verlenging van hoogstens 
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één jaar dient drie maanden voor de vooropgestelde einddatum schriftelijk ingediend 
te worden. 

Indien het statutair personeelslid om eender welke reden een definitief einde wil 
maken aan zijn loopbaan in de loop van de verlenging van zijn tewerkstelling na 65 
jaar dan gelden de regels van pensionering ingevolge de toepassing van de 
pensioenwetgeving. 

Indien de aanstellende overheid gemotiveerd beslist om een einde te maken aan de 
toestemming om langer te werken dan  65 jaar dan gelden de regels van 
pensionering ingevolge de toepassing van de pensioenwetgeving voor het statutaire 
personeelslid. 

De verlenging van het statutaire dienstverband na 65 jaar op verzoek van de 
aanstellende overheid is slechts mogelijk na uitdrukkelijke instemming van het 
betrokken personeelslid. Het gaat om een formele vraag van de aanstellende 
overheid en een formele instemming door het personeelslid. Drie maanden vóór het 
bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar maakt de aanstellende overheid een 
schriftelijk verzoek over aan het statutair personeelslid. Elke eventuele verlenging van 
hoogstens één jaar dient drie maanden voor de vooropgestelde einddatum schriftelijk 
ingediend te worden.’ 

 

Artikel 1.16: 

Artikel 8.4.7 wordt geschrapt en vervangen door 

‘De toelage voor het opdrachthouderschap, zoals vastgesteld in artikel 4.2.1, is gelijk aan 5 

% van het geïndexeerde jaarsalaris van het personeelslid.’ 

Artikel 1.17: 

Artikel 9.5.5 wordt geschrapt en vervangen door: 

‘Volgende afwezigheden komen in aanmerking voor de vaststelling van het jaarlijkse aantal 

ziektedagen: 

 Periodes van disponibiliteit 

 een afwezigheid wegens beroepsziekte of arbeidsongeval of een afwezigheid naar 

aanleiding van een ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van een 

derde wanneer de schuld van de aansprakelijke derde bewezen’ 

Artikel 1.18: 

 In Artikel 9.5.6 word de opsomming ‘afwezigheid wegens ziekte of ongeval, behalve 
als het om een afwezigheid wegens beroepsziekte of arbeidsongeval gaat of om een 
afwezigheid naar aanleiding van een ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de 
schuld van een derde wanneer de schuld van de aansprakelijke derde bewezen is;’ 
geschrapt  

Artikel 1.19: 

Artikel 9.5.13 wordt geschrapt. 

Artikel 1.20: 
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In artikel 9.8.1 §2 wordt de zinsnede ‘Het contractueel aangestelde personeelslid kan geen 

toestemming krijgen zolang zijn proeftijd loopt.’ geschrapt. 

Artikel 1.21: 

In artikel 9.8bis.1 wordt de zinsnede ‘Het contractueel aangestelde personeelslid kan niet ter 
beschikking gesteld worden zolang zijn proeftijd loopt.’ geschrapt. 

Artikel 1.22: 

In artikel 9.11.4 wordt de zinsnede ‘voor zover dit niet kan gebeuren buiten de diensturen.’ 
geschrapt. 

Artikel 1.23: 

In bijlage 1 en 2 van de rechtspositieregeling  voor het gemeentepersoneel wordt de 
zinsnede ‘overeenkomstig bijlage I bij het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
Provinciepersoneel van 7 december 2007’ respectievelijk geschrapt waar nodig. 

Artikel 1.24: 

In artikel 10.1.1 wordt een vierde lid ingevolgd als volgt: ‘De aanstellende overheid kan de titularissen 
van de uitdovende graden en/of betrekkingen heraanstellen m.i.v. ten vroegste 01/02/2015 in de 
graden en/of betrekkingen volgens de gegevens opgenomen in de tabel als bijlage 14 aan deze 
rechtspositieregeling zonder een beroep te doen op de procedure van interne personeelsmobiliteit 
zoals voorzien in hoofdstuk 10 van titel 3 van deze rechtspositieregeling en mits betrokkenen voldoen 
aan de gestelde voorwaarden.’ 

Artikel 2: 

In bijlage 1 bij de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals goedgekeurd 

tijdens de gemeenteraadszitting van 12/09/2009 (6) en latere wijzigingen: 

Artikel 2.1: 

In de bijlagen 1 en 2 specifieke aanwervings- en specifieke bevorderingsvoorwaarden wordt 

bij 3.categorie gesco-personeel bij de functie administratief medewerk(st)er Gemeentelijke 

Administratieve Sancties (GAS) en parkeerbeheer de functionele loopbaan en de rang ‘B1-

B2-B3 en Bv’ geschrapt en vervangen “C1-C2-C3 en Cv”. 

 

Artikel 2.2: 

In de bijlagen 1 en 2 specifieke aanwervings- en specifieke bevorderingsvoorwaarden wordt 
de zinssnede ‘overeenkomstig bijlage I bij het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 

Provinciepersoneel van 7 december 2007’ geschrapt. 

 

artikel 2.3: 

In bijlage 1 - 2. Categorie: Contractueel personeel – algemeen  van de rechtspositieregeling  
voor het gemeentepersoneel wordt de zinsnede “tijdens de proeftijd” respectievelijk 
geschrapt waar nodig en vervangen door “overeenkomstig artikel 3.2.8”. 

artikel 2.4: 

In bijlage 1 - 3. Categorie: Contractueel personeel – gesco van de rechtspositieregeling  voor 
het gemeentepersoneel wordt de zinsnede “tijdens de proeftijd” respectievelijk geschrapt 
waar nodig en vervangen door “overeenkomstig artikel 3.2.8”. 
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artikel 2.5: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau A' de subrubriek 

'Sectorfunctionaris Projectmanager sportinfrastructuur en -evenementen' ingevoegd tussen 

'Sectorfunctionaris Personeelszaken’ en 'Sectorfunctionaris Sport’ luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Sectorfunctionaris  Projectmanager sportinfrastructuur en -

sportevenementen 

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

A1a-A2a-A3a  Av 

 

 houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt 
voor de aanwerving in een betrekking van niveau A  

artikel 2.6: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau A' de subrubriek 

'Sectorfunctionaris Public relations en marketing ‘ ingevoegd tussen 'Sectorfunctionaris 

Projectmanager sportinfrastructuur en -sportevenementen' en 'Sectorfunctionaris Sport’ 

luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Sectorfunctionaris Public relations , Netwerking en Special 

Events 

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

A1a-A2a-A3a  Av 

 

 houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt 
voor de aanwerving in een betrekking van niveau A  

artikel 2.7: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau A' de subrubriek 

‘Sectorfunctionaris Subsidies en AGB’ geschrapt 

artikel 2.8: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau A' de subrubriek 

‘Sectorfunctionaris Toerisme’ geschrapt 

artikel 2.9: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de subrubriek 

'Hoofdsectorassistent(e) Boekhouding' ingevoegd voor de subrubriek 

'Hoofdsectorassistent(e) Jeugd’ luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Hoofdsectorassistent(e) Boekhouding 

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

B4-B5  Bx 
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 houder zijn van een diploma van bachelor boekhouding of 
bedrijfsmanagement 

 houder zijn van het getuigschrift afgeleverd door een school voor 
bestuursrecht na het gevolgd hebben van de basisopleiding van minstens 
“beleidsmedewerker” of deze opleiding met gunstig gevolg volgen 
overeenkomstig artikel 3.2.8 

 minstens drie jaar relevante ervaring  

artikel 2.10: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de subrubriek 

'Hoofdsectorassistent(e) Personeel' ingevoegd tussen de subrubriek 'Hoofdsectorassistent(e) 

Kinderopvang en onderwijs’ en 'Hoofdsectorassistent(e)  Sport’  luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Hoofdsectorassistent(e) Personeel 

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

B4-B5  Bx 

 

 houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking genomen wordt 
voor de aanwerving in een betrekking van niveau B  

 houder zijn van het getuigschrift afgeleverd door een school voor 
bestuursrecht na het gevolgd hebben van de basisopleiding van minstens 
“beleidsmedewerker” of deze opleiding met gunstig gevolg volgen 
overeenkomstig artikel 3.2.8 

 minstens drie jaar relevante ervaring  

artikel 2.11: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B’ de subrubriek 

‘Sectorassistent(e) Groenbeheer’ geschrapt 

artikel 2.12: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B’ de subrubriek 

‘Sectorassistent(e) Verloning’ geschrapt 

artikel 2.13: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de subrubriek 

'Hoofdtechnisch medewerk(st)er Groenbeheer ' ingevoegd tussen de subrubriek 

'Hoofdtechnisch medewerk(st)er Gebouwenbeheer’ en Administratief medewerk(st)er’  

luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Hoofdtechnisch medewerk(st)er Groenbeheer 

Schalen funct. loopbaan en rang: 1. C4-C5  Cx 

2.  

 houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de 
aanwerving in een betrekking van niveau C overeenkomstig bijlage I bij het 
Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007 
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 minstens drie jaar beroepservaring in een gelijkwaardige voltijdse functie 

 

artikel 2.14: 

Wordt in  '2. categorie contractueel personeel - algemeen' - rubriek 'niveau A' de subrubriek 
'Sectorfunctionaris Informatica' geschrapt. 

artikel 2.15: 

Wordt in '2. categorie contractueel personeel personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de 

subrubriek 'Hoofdsectorassistent(e)  Toerisme en Citymarketing’ ingevoegd voor de 

subrubriek 'Sectorassistent(e) Boekhouding’ luidend als volgt: 

 

Graad en functiebenaming:  
Hoofdsectorassistent(e) Toerisme en Citymarketing  

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

B4-B5  Bx 

 

 houder zijn van een diploma graduaat of bachelor 

 houder zijn van het getuigschrift afgeleverd door een school voor 
bestuursrecht na het gevolgd hebben van de basisopleiding van minstens 
“beleidsmedewerker” of deze opleiding met gunstig gevolg volgen 
overeenkomstig artikel 3.2.8 

 minstens drie jaar relevante ervaring  

 

artikel 2.16: 

Wordt in '2. categorie contractueel personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de subrubriek 

'Hoofdsectorassistent(e) Informatica’ ingevoegd voor de subrubriek 'Hoofdsectorassistent(e) 

Toerisme en Citymarketing’ luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Hoofdsectorassistent(e) Informatica 

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

B4-B5  Bx 

 

 houder zijn van een diploma bachelor in informatica  

 houder zijn van het getuigschrift afgeleverd door een school voor 
bestuursrecht na het gevolgd hebben van de basisopleiding van minstens 
“beleidsmedewerker” of deze opleiding met gunstig gevolg volgen 
overeenkomstig artikel 3.2.8 

 minstens drie jaar relevante ervaring  

artikel 2.17: 
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Wordt in  '2. categorie contractueel personeel - algemeen' - rubriek 'niveau C 'de subrubriek 
'administratief medewerk(st)er gemeenschapswacht ' ingevoegd tussen de subrubriek 
'Administratief medewerk(ster)' en 'Technisch medewerk(st)er Cultuur' luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Administratief medewerk(st)er gemeenschapswacht 

vaststeller 

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

C1-C2-C3  Cv 

 

 houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau C  

 houder zijn van het getuigschrift afgeleverd door een school voor bestuursrecht na 
het gevolgd hebben van de basisopleiding van minstens administratief medewerker 
of deze opleiding met gunstig gevolg volgen overeenkomstig artikel 3.2.8 

 houder zijn van het brevet 'Vaststeller Gemeentelijke Administratieve Sancties' of 
deze opleiding met gunstig gevolg volgen overeenkomstig artikel 3.2.8 

artikel 2.18: 

 Wordt in  '2. categorie contractueel personeel - algemeen' - rubriek 'niveau E’ de 
subrubriek ‘ werkman/-vrouw Gemeenschapswacht’ geschrapt. 

Artikel 3: 

In bijlage 2 bij de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals goedgekeurd 

tijdens de gemeenteraadszitting van 12/09/2009 (6) en latere wijzigingen: 

Artikel 3.1: 

In bijlage 2 - 2. Categorie: Contractueel personeel – algemeen  van de rechtspositieregeling  
voor het gemeentepersoneel wordt de zinsnede “tijdens de proeftijd” respectievelijk 
geschrapt waar nodig en vervangen door “overeenkomstig artikel 3.2.8”. 

Artikel 3.2: 

In bijlage 2 - 3. Categorie: Contractueel personeel – gesco van de rechtspositieregeling  voor 
het gemeentepersoneel wordt de zinsnede “tijdens de proeftijd” respectievelijk geschrapt 
waar nodig en vervangen door “overeenkomstig artikel 3.2.8”. 

artikel 3.3: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau A' de subrubriek 

'Sectorfunctionaris Projectmanager sportinfrastructuur en -sportevenementen' ingevoegd 

tussen 'Sectorfunctionaris Personeelszaken’ en 'Sectorfunctionaris Sport’ luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Sectorfunctionaris Projectmanager sportinfrastructuur  en -

sportevenementen 

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

A1a-A2a-A3a  Av 
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 houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt 
voor de aanwerving in een betrekking van niveau A  

artikel 3.4: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau A' de subrubriek 

'Sectorfunctionaris Public relations en marketing ‘ ingevoegd tussen 'Sectorfunctionaris 

Projectmanager sportinfrastructuur en -evenementen' en 'Sectorfunctionaris Sport’ luidend 

als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Sectorfunctionaris Public relations , Netwerking en Special 

Events 

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

A1a-A2a-A3a  Av 

 

 houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt 
voor de aanwerving in een betrekking van niveau A  

 

artikel 3.5: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau A' de subrubriek 

‘Sectorfunctionaris Subsidies en AGB’ geschrapt 

artikel 3.6: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau A' de subrubriek 

‘Sectorfunctionaris Toerisme’ geschrapt 

artikel 3.7: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de subrubriek 

'Hoofdsectorassistent(e) Boekhouding' ingevoegd voor de subrubriek 

'Hoofdsectorassistent(e) Jeugd’ luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Hoofdsectorassistent(e) Boekhouding 

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

B4-B5  Bx 

 

 houder zijn van een diploma van bachelor boekhouding of 
bedrijfsmanagement 

 minstens drie jaar relevante ervaring  

artikel 3.8: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de subrubriek 

'Hoofdsectorassistent(e) Personeel' ingevoegd tussen de subrubriek 'Hoofdsectorassistent(e) 

Kinderopvang en onderwijs’ en 'Hoofdsectorassistent(e)  Sport’  luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Hoofdsectorassistent(e) Personeel 
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Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

B4-B5  Bx 

 

 houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking genomen wordt 
voor de aanwerving in een betrekking van niveau B  

 minstens drie jaar relevante ervaring  

artikel 3.9: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de subrubriek 

‘Sectorassistent(e) Boekhouding’ geschrapt 

artikel 3.10: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B’ de subrubriek 

‘Sectorassistent(e) Groenbeheer’ geschrapt 

 

artikel 3.11: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de subrubriek 

‘Sectorassistent(e) Verloning’ geschrapt 

artikel 3.12: 

Wordt in '1. categorie vastbenoemd personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de subrubriek 

'Hoofdtechnisch medewerk(st)er Groenbeheer ' ingevoegd tussen de subrubriek 

'Hoofdtechnisch medewerk(st)er Gebouwenbeheer’ en Administratief medewerk(st)er’  

luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Hoofdtechnisch medewerk(st)er Groenbeheer 

Schalen funct. loopbaan en rang: C4-C5  Cx 

 

 houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de 
aanwerving in een betrekking van niveau C overeenkomstig bijlage I bij het 
Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007 

 minstens drie jaar beroepservaring in een gelijkwaardige voltijdse functie 

 

artikel 3.13: 

Wordt in  '2. categorie contractueel personeel - algemeen' - rubriek 'niveau A' de subrubriek 
'Sectorfunctionaris Informatica' geschrapt. 

artikel 3.14: 

Wordt in '2. categorie contractueel personeel personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de 

subrubriek 'Hoofdsectorassistent(e)  Toerisme en Citymarketing ’ ingevoegd voor de 

subrubriek 'Sectorassistent(e) Boekhouding’ luidend als volgt: 
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Graad en functiebenaming:  
Hoofdsectorassistent(e) Toerisme en Citymarketing  

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

B4-B5  Bx 

 

 houder zijn van een diploma bachelor in bedrijfsmanagement 

 minstens drie jaar relevante ervaring  

 

artikel 3.15: 

Wordt in '2. categorie contractueel personeel - algemeen' - rubriek 'niveau B' de subrubriek 

'Hoofdsectorassistent(e) Informatica’ ingevoegd tussen de subrubriek 

'Hoofdsectorassistent(e) Toerisme en Citymarketing ’ en de subrubriek 'Sectorassistent(e) 

Boekhouding’ luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Hoofdsectorassistent(e) Informatica 

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

B4-B5  Bx 

 

 houder zijn van een diploma bachelor in informatica  

 minstens drie jaar relevante ervaring  

artikel 3.16: 

Wordt in  '2. categorie contractueel personeel - algemeen' - rubriek 'niveau C' de subrubriek 
'administratief medewerk(st)er gemeenschapswacht ' ingevoegd tussen de subrubriek 
'Administratief medewerk(ster)' en 'Technisch medewerk(st)er Cultuur' luidend als volgt: 

Graad en functiebenaming:  
Administratief medewerk(st)er gemeenschapswacht 

vaststeller 

Schalen funct. loopbaan en 

rang: 

C1-C2-C3  Cv 

 

 houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau C  

 houder zijn van het brevet 'Vaststeller Gemeentelijke Administratieve Sancties' of 
deze opleiding met gunstig gevolg volgen overeenkomstig artikel 3.2.8 

 

Artikel 4: 

Artikel 4.1: 

In bijlage 3 – lijst met functies voorbehouden voor Belgen- bij de rechtspositieregeling van 

het gemeentepersoneel, zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting dd. 10/09/2009 

(11) en latere wijzigingen, worden – in alfabetische rangorde- volgende rijen ingevoegd: 
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“hoofdsectorassistent  boekhouding – financiën --  boekhouding en budget – vast” 

“hoofdsectorassistent informatica – interne zaken - - ICT – contractueel” 

“hoofdsectorassistent  personeel – interne zaken-- personeel –vast” 

Artikel 4.2: 

In bijlage 3 – lijst met functies voorbehouden voor Belgen- bij de rechtspositieregeling van 

het gemeentepersoneel, zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting dd. 10/09/2009 

(11) en latere wijzigingen, worden – in alfabetische rangorde- volgende rijen geschrapt: 

“sectorfunctionaris inforamatica – interne zaken - - ICT – contractueel” 

“sectorassistent verloning - interne zaken-- personeel –vast” 

Artikel 5: 

De wijziging bedoeld in dit besluit treedt in werking op 01/02/2015 behalve voor de 

mogelijkheid voor statutaire personeelsleden om te werken na de 65ste verjaardag treedt dit 

besluit in werking op 01/03/2014. 

Artikel 6: 

Overeenkomstig artikel 253§1-1° van het gemeentedecreet zal binnen twintig dagen een 

kopie van dit besluit (samen met de bijlagen) aangetekend aan de provinciegouverneur 

verzonden worden met het oog op het uitoefenen van het administratief toezicht. 

 

Artikel 7: 

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

 

Stemming: 13 stemmen voor, 9 onthoudingen 

5. Organogram en personeelsformatie gemeentepersoneel - diverse wijzigingen - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad  

 dd. 20/10/2008 (4) houdende de vaststelling van de personeelsformatie en het organogram; 

 dd. 10/09/2009 (8) houdende diverse wijzigingen van de personeelsformatie en het 
organogram; 

 dd. 18/08/2010 (5) houdende diverse wijzigingen van de personeelsformatie en het 
organogram; 

 dd. 19/12/2013 (4) houdende diverse wijzigingen van de personeelsformatie en het 
organogram; 

Gezien bij de operationalisering van voornoemd besluit vastgesteld werd dat enkele correcties 
noodzakelijk zijn; 

Gezien de verantwoordingsnota ter zake; 

Gezien het voorontwerp van wijzigingen opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg met het 
managementteam; 
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Gezien de aanvullende functiebeschrijvingen, zoals vastgesteld door de gemeentesecretaris dd. 
8/12/2014; 

Gezien de besprekingen in en het protocol van het syndicaal overlegcomité dd. 12/12/2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien overeenkomstig artikel 270 van het gemeentedecreet er geen advies van de OCMW-raad 
noodzakelijk is; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van G. verdonck, L. Maesen, T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, 
D. Demarcke, M. D’Hondt en B. Ryckewaert die zich onthouden. 

13 stemmen ja, 9 onthoudingen. Er zijn geen ongeldige of blanco stembiljetten. 

Beslist:  

Artikel 1: 

De wijzigingen aan de personeelsformatie van het gemeentepersoneel (hervastgesteld bij besluit van 
de gemeenteraad dd. 19/12/2013 (4)), zoals opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit, worden 
goedgekeurd. Deze bijlage 1 maakt integraal deel uit van dit besluit. 

Artikel 2: 

In het organogram van de gemeente Middelkerke, zoals hervastgesteld bij besluit van de 
gemeenteraad dd. 19/12/2013 (4): 

- In 2. Afdelingen met sectoren- en dienstindeling (in alfabetische volgorde) wordt de vermelding IDPB 
geschrapt en vervangen door IDPBW; 

- In 2. Afdelingen met sectoren- en dienstindeling (in alfabetische volgorde) wordt in de afdeling 
interne zaken alfabetisch de dienst projectwerking ingevoegd; 

- In de afdeling financiën (p. 4) sector boekhouding en budget wordt de vermelding 1 sas - 
boekhouding (V;B1) geschrapt en vervangen door de vermelding 1 hsa - boekhouding (V;B4) 

- In de afdeling 2.1 financiën detail 1 (p.5) sector kas- en debiteurenbeheer dienst belastingen wordt 
de vermelding 3 am (V;C1) verminderd met 1 en wordt 1 aas (C;D1) ingevoegd; 

- In de afdeling 2.1 financiën detail 2 (p. 6) sector boekhouding en budget wordt de vermelding 1 sas - 
boekhouding (V;B1) geschrapt en vervangen door de vermelding 1 hsa - boekhouding (V;B4) 

- In de afdeling 2.1 financiën detail 2 (p.6) sector patrimoniumbeheer en overheidsopdrachten dienst 
subsidies en AGB wordt de vermelding sf - subsidies en AGB (V;A1a) geschrapt; 

- In de afdeling 2.2 interne zaken (p.7) dienst ICT wordt de vermelding 1 sf - informatica (C;A1a) 
geschrapt en vervangen door 1 hsa - informatica (C;B4); 

- In de afdeling 2.2 interne zaken (p.7) wordt de dienst projectwerking alfabetisch ingevoegd; 

- In de afdeling 2.2 interne zaken detail 1 (p.8) wordt de vermelding 1 sf - informatica (C;A1a) 
geschrapt en vervangen door 1 hsa - informatica (C;B4); 

- In de afdeling 2.2 interne zaken detail 2 (p.9) dienst personeel wordt de vermelding 1 sas - verloning 
(V;B1) geschrapt en vervangen door de vermelding 1 hsa - personeel (V;B4) (GD92); 

- In de afdeling 2.2 interne zaken detail 2 (p.9) dienst secretariaat wordt de vermelding 1 aas  (C;D1) 
ingevoegd na de vermelding 1 am (C;C1); 

- In de afdeling 2.2 interne zaken (p.3, p. 7 en p. 9) wordt de dienst projectwerking alfabetisch 
ingevoegd; 

- In de afdeling 2.2 interne zaken detail 2(p. 9) dienst projectwerking wordt 1 sf - public relations , 
netwerking en special events (V;A1a), 1 sf - projectmanager sportinfrastructuur en 
sportevenementen (V;A1a), 1 sf - beleidsondersteuning secretaris (C;A1a); 1 sf - projectmedewerker 
(C;A1a) en 1 hsa - projectmedewerker (V;B4) ingevoegd; 
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- In 2.3 technische afdeling detail 1 (p.11) werkliedenpersoneel wordt de vermelding 41 wmv (C;E1) 
verminderd met 1; 

- In 2.3 technische afdeling detail 2 (p.12) sector gebouwen- en domeinbeheer - dienst groenbeheer 
wordt de vermelding 1 sas - groenbeheer (V;B1) geschrapt en vervangen door 1 htm - groenbeheer 
(V;C4); 

- In de afdeling 2.4 vrije tijd - toerisme  (p.13) wordt de vermelding 1 sf - toerisme (V; A1a) geschrapt 
en vervangen door 1 hsa - toerisme en citymanagement (C;B4); 

- In de afdeling 2.4 vrije tijd detail 1 (p.14) sector cultuur - dienst cultuur wordt de vermelding 2 gmwv - 
cultuur (V;D1) verminderd met 1; 

- In de afdeling 2.4 vrije tijd detail 2 (p.15) sector sport - dienst sportpromotie en organisatie wordt de 
vermelding 1 sas - sport (V;B1) geschrapt; 

- In de afdeling 2.4 vrije tijd detail 2 (p.15) sector sport - dienst sportbeheer en zwembad wordt de 
vermelding 1 sf - sport (V;A1a) geschrapt en vervangen door 1 sas - sport (V;B1); 

- In de afdeling 2.4 vrije tijd detail 3 (p.16) wordt de vermelding 1 sf - toerisme (V; A1a) geschrapt en 
vervangen door 1 hsa - toerisme en citymanagement (C;B4); 

- In de afdeling 2.4 vrije tijd detail 3 (p.16) wordt de vermelding 3 sas - toerisme (V; B1) verminderd 
met 1; 

- In de afdeling 2.6 Welzijn (p.19) wordt de vermelding 2 wmv gemeenschapswachten (C; E1) 
geschrapt en vervangen door 2 am gemeenschapswachten (C;C1); 

- In Overige staf- en steundiensten - gemeentesecretaris - administratieve ondersteuning wordt 1 sf - 
beleidsondersteuning secretaris (C;A1a); 1 sf - projectmedewerker (C;A1a) en 1 hsa - 
projectmedewerker (V;B4) geschrapt; 

Artikel 3: 

In de lijst met de te gebruiken titulatuur, zoals goedgekeurd bij raadsbesluit dd. 10/09/2009 (11) en 
latere wijzigingen worden volgende titels gewijzigd als volgt: 

graad specialiteit 
(zie ook 
organogram voor 
situering in 
organisatie 

afdeling sector dienst publiekstitel 

Sectorassistent(e) preventieadviseur 
gemeente 

interne 
zaken 

- IDPB
W 

preventieadviseur 

Sectorfunctionaris preventieadviseur 
GDPBW 

interne 
zaken 

- IDPB
W 

preventieadviseur 

Sectorfunctionaris beleidsondersteunin
g secretaris 

interne 
zaken 

- projec
twerki
ng 

beleidsmedewerker 
secretaris 

Sectorfunctionaris beleidsondersteunin
g secretaris 

interne 
zaken 

- projec
twerki
ng 

projectmedewerker 

Hoofdsectorassistent(e) beleidsondersteunin
g secretaris 

interne 
zaken 

- projec
twerki
ng 

projectmedewerker 

Sectorassistent(e) Sport vrije tijd sport sportb
eheer 
en 
zwem

sportmonitor 



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 15/01/2015 - p. 20/39 

 

bad 

Hoofdsectorassistent€ groenbeheer technisc
he 

gebouwen- en 
domeinbeheer 

groen
behee
r 

groenambtenaar 

In de lijst met de te gebruiken titulatuur, zoals goedgekeurd bij raadsbesluit dd. 10/09/2009 (11) en 
latere wijzigingen worden volgende titels geschrapt: 

graad specialiteit 
(zie ook 
organogram voor 
situering in 
organisatie 

afdeling sector dienst publiekstitel 

Sectorfunctionaris Subsidies en AGB Financië
n 

patrimoniumbeheer 
en 
overheidsopdrachte
n 

subsid
ies en 
AGB 

Coördinator subsidies 
en AGB 

Sectorfunctionaris Sport vrije tijd sport sportb
eheer 
en 
zwem
bad 

sportfunctionaris 

Sectorfunctionaris Informatica interne 
zaken 

- ICT ICT-manager 

Sectorassistent(e) Groenbeheer technisc
he  

gebouwen- en 
domeinbeheer 

groen
behee
r 

Groenambtenaar 

Sectorfunctionaris Toerisme vrije tijd toerisme en 
citymanagement 

- Directeur toerisme  

In de lijst met de te gebruiken titulatuur, zoals goedgekeurd bij raadsbesluit dd. 10/09/2009 (11) en 
latere wijzigingen worden volgende titels ingevoegd: 

graad specialiteit 
(zie ook 
organogram voor 
situering in 
organisatie 

afdeling sector dienst publiekstitel 

Hoofdsectorassistent(e) boekhouding financië
n 

- boekh
oudin
g en 
budge
t 

gemeentelijk 
hoofdboekhouder 

Hoofdsectorassistent(e) informatica interne 
zaken 

- ICT ICT-verantwoordelijke 

Sectorfunctionaris Public Relations, 
Netwerking en 
Special Events 

interne 
zaken 

- projec
twerki
ng 

public relations 
manager 

Sectorfunctionaris Projectmanager 
sportinfrastructuur 
en 
sportevenementen 

interne 
zaken 

- projec
twerki
ng 

projectmanager 
sportinfrastructuur en 
sportevenementen 
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Hoofdsectorassistent(e) toerisme en 
citymarketing 

vrije tijd toerisme en 
citymarketing 

- diensthoofd toerisme 
en citymarketing 

 

 

Artikel 4: 

Dit besluit treedt in werking op 01/02/2015. 

Artikel 5: 

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

 

Stemming: 13 stemmen voor, 9 onthoudingen 

6. IMWV - aanstelling 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

Raadslid J.M. Dedecker verwijst naar diverse brieven van 2014 die aan het gemeentebestuur werden 
gericht om het bestuur te wijzen op de vervanging. Deze brieven (waaronder ook aangetekende 
brieven), werden niet behandeld en werden ook niet voorgelegd aan de commissie algemeen beleid. 
Het raadslid heeft het over bestuurlijk geklungel en wenst te weten wat er gebeurd is. 

De burgemeester verklaart dat ze de zaak zal onderzoeken en opvolgen. 

Raadslid C. De Jonghe merkt op dat de brieven blijkbaar gericht werden aan het college van 
burgemeester en schepenen en dat zij als commissievoorzitter niet op de hoogte is van deze 
briefwisseling. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat hij antwoord van de politici wenst en wijst erop dat zij hun werk 
degelijk moeten doen inclusief de controle van de dossiers. 

De voorzitter verwijst naar de uitleg van de administratie zoals opgenomen in de ontwerpnotule. 

Raadsleden J.M. Dedecker en G. Verdonck nemen geen genoegen met deze verwijzing en wensen 
meer uitleg. 

(Aanvulling op basis goedkeuring verslag tijdens zitting dd. 12/02/2015: Raadslid J.M. 
Dedecker bezorgt de stukken van het dossier en vraagt om deze op te nemen als bijlage bij 
het verslag.) 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de ‘intercommunale Maatschappij voor 
Watervoorziening’, afgekort tot IMWV; 

Gelet op het artikel 44, 1° alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
‘Intergemeentelijke Samenwerking’, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers voor een algemenen vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de ‘Intergemeentelijke Samenwerking’, waarbij bepaald wordt dat de 
afgevaardigden voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende/dienstverlenende 
verenigingen mogen aangesteld worden voor de volledige legislatuur; 

Gelet op het artikel 59 van het decreet ‘Intergemeentelijke Samenwerking’ dat bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering 
en dat van lid van één van de andere organen; 

Gelet op artikel 70 van hetzelfde decreet; 
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Gelet op de statuten van IMWV; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 24/04/2014 (14) houdende de aanstelling van 1 
vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de 
IMWV; 

Gezien het door de gemeente niet ontvangen schrijven dd. 19/05/2014 vanwege de IMWV (uiteindelijk 
door het secretariaat ontvangen op 16/12/2014 via mail van IMWV) waaruit blijkt dat dhr. G. Soete niet 
kan zetelen als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering en dat de gemeente 
bijgevolg verzocht wordt een andere effectief vertegenwoordiger aan te duiden; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Effectief vertegenwoordiger: 

 Ja Neen 

Devos Kristof 13 5 

Niville Chris 9 0 

Er zijn 0 blanco en 0 ongeldige stembiljetten. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Raadslid Kristof Devos, Merdaenspolder 19, 8434 Middelkerke aan te duiden als volmachtdrager van 
de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de IMWV voor de volledige 
verdere legislatuur. 

Artikel 2:  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en 
onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van IMWV, p/a TMVW, Stropstraat 1 
te 9000 Gent. 

7. Projectvereniging Kusterfgoed - aanduiden lid raad van bestuur met raadgevende stem 

Op de vraag van raadslid G. Verdonck of dit een voorbehouden plaats voor de oppositie betreft 
antwoordt P. Van Looy dat er al voldaan is aan de decretale verplichting om een oppositie raadslid 
aan te stellen. Het betreft een 2

de
 mandaat met raadgevende stem. Volgens afspraak binnen de 

vereniging wordt gevraagd om een raadslid aan te stellen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad 09/01/2014 (10) houdende de goedkeuring van de 
ontwerpstatuten van de projectvereniging Kusterfgoed; 

Gezien de samenstelling van de raad van bestuur; 

Gezien artikel 16 5
de

 lid van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

Gezien artikel 7 §1.4 van de statuten van de vereniging; 

Overwegende dat de gemeente bijgevolg nog een lid van de raad van bestuur met raadgevende stem 
dient aan te duiden; 

Overwegende dat dit lid tevens gemeenteraadslid, schepen of burgemeester moet zijn; 

Gezien het gemeentedecreet; 
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Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

 Ja Neen 

Devos Kristof 13 1 

Ryckewaert Bianca 3 2 

Verdonck Geert 4 1 

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten. 

 

Beslist:  

Artikel 1:  

Raadslid Kristof Devos, Merdaenspolder 19, 8434 Middelkerke, wordt aangeduid als 2
de

 lid van de 
raad van bestuur met raadgevende stem van de projectvereniging Kusterfgoed. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan het betrokken raadslid en aan mevrouw Hilde Veulemans, voorzitter van 
de projectvereniging Kusterfgoed. 

8. Openbare orde en veiligheid - verkeer - politieverordeningen - akteneming 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de artikelen 119 en 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de regeling van het administratief toezicht op de gemeenten; 

Overwegende dat de burgemeester de volgende politieverordening uitgevaardigd heeft: 

 Op 14/11/2014 n.a.v. ‘Dag van de natuur’ op 15/11/2014 

Neemt akte: 

Artikel 1: 

Van het navolgend besluit dat door de burgemeester werd genomen op 14/11/2014: 

‘Besluit burgemeester dd. 14/11/2014 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. 
‘Dag van de natuur’ op 15/11/2014 

Wij, Michel Landuyt, tweede schepen van de gemeente Middelkerke; 

Gelet op de vraag van de milieudienst, Spermaliestraat 1, te 8430 Middelkerke tot het houden van 
“Dag van de natuur” op 15/11/2014; 

Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, rust en veiligheid, speciale 
verkeersmaatregelen te treffen ter gelegenheid van deze organisatie; 

Overwegende dat het onmogelijk is voor de gemeenteraad om nog tijdig de vereiste 
verkeersverordening uit te vaardigen; 

Overwegende dat ieder uitstel gevaar met zich zou kunnen meebrengen en aan het publiek en de 
weggebruikers schade zou berokkenen; 
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis ingevoegd bij wet van 12 december 
2006; 

Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005; 

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

Gelet op het koninklijk besluit dd. 01 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie 
van het verkeer; 

Gelet op art. 134 en 135§2 van de gemeentewet;  

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

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

Gelet op het feit dat het uitsluitend een gemeenteweg betreft; 

Gelet op de noodzaak een aanvullend reglement op te stellen ter gelegenheid van bedoelde werken, 
teneinde een vlot verloop van de organisatie te verzekeren; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 09/05/2011 (75) ivm 
voorbehouden parkeerplaatsen i.h.k.v. evenementen; 

Gezien de vraag van de dossierbeheerder om ter gelegenheid van voornoemd evenement volgende 
tijdelijke parkings/parkeerverboden in te voeren: 

 In de volledige Voetbalstraat te Westende 

Gezien de laattijdigheid van de aanvraag, kan het advies aan de lokale politie niet meer gevraagd 
worden; 

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van de “Dag van de natuur” op 15/11/2014 worden volgende 
verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1:  

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat: 

1.1. Op 15/11/2014 vanaf 09u00 tot 13u00: 

 In de volledige Voetbalstraat te Westende 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E1. 

Dit artikel is niet van toepassing op voertuigen voorzien van een speciale parkeerkaart afgeleverd door 
het gemeentebestuur. 

Er wordt een verbod voor alle verkeer ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat: 

1.2. Op 15/11/2014 vanaf 09u00 tot 13u00: 

 In de volledige Voetbalstraat te Westende 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord C3. 

Artikel 2: 

De nodige signalisatie wordt door de gemeente tijdig op de afgesproken plaatsen gebracht, doch niet 
uitgestald. 

Conform artikel 14 van de verkeerswet van 14 maart 1968 zal de signalisatie tijdig worden geplaatst 
door de organisator. Indien de organisator in gebreke blijft zal de signalisatie worden aangebracht 
door de gemeente die de kosten zal terugvorderen van de organisator. 
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Bij einde van het evenement wordt de signalisatie aan de kant geplaatst door de organisatie. Indien dit 
niet gebeurt zal de gemeente dit doen weliswaar mits terugvordering van de gemaakte kosten. 

De gemeente zorgt ervoor dat de langs de kant geplaatste of ambtshalve geplaatste signalisatie van 
de openbare weg wordt verwijderd. 

Artikel 3: 

Inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen, voor 
zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen andere straffen voorzien 
zijn. 

Artikel 4: 

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

Het treedt in werking op 15/11/2014 om 09u00. Het houdt op uitwerking te hebben op 15/11/2014 om 
13u00. 

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de dossierbeheerder, de organisator (Milieudienst Middelkerke), de werf 

en de lokale politie.’ 

 

Artikel 2: 

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg in 
Brugge en aan de Griffie van de Politierechtbank in Brugge, afdeling Oostende. 

9. Gemeenteraadscommissie algemeen beleid - aanduiding K. Devos als stemgerechtigd lid 

t.v.v. K. Claeys-Goemaere 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 14/03/2013(10) houdende de aanduiding van de leden 
van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid; 

Gezien artikel 38 en volgende van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals 
goedgekeurd dd. 07/02/2013(6); 

Gezien het schrijven dd. 30/12/2014 vanwege Katrien Claeys-Goemaere waarbij zij haar ontslag 
indient als stemgerechtigd lid van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid; 

Gezien de voordrachtsakte dd. 30/12/2014 vanwege de CD&V-fractie houdende de voordracht van 
Kristof Devos als stemgerechtigd lid van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid ter vervanging 
van Katrien Claeys-Goemaere; 

Gezien de voordracht voldoet aan de gestelde voorwaarden; 

Bijgevolg: 

De heer Kristof Devos wordt aangeduid als stemgerechtigd lid van de gemeenteraadscommissie 
algemeen beleid ter vervanging van Katrien Claeys-Goemaere. 

Afschrift van dit besluit aan betrokken raadsleden. 

10. Gemeentelijke retributie op de opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone 

West-Vlaanderen 1 - goedkeuring 

Raadslid D. Demarcke merkt op dat de kosten van de hervorming blijkbaar doorgerekend worden en 
dat deze hervorming een bom geld zal kosten aan de burger. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat de burger het financieel slachtoffer is van de hervorming. Hij vindt het 
noodzakelijk dat de gemeentelijke vertegenwoordigers protesteren waar nodig. Hij verwijst onder meer 
naar de 37% opslag die brandweerlieden gekregen hebben. 
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De voorzitter verduidelijkt dat er een lokaal retributiereglement ter goedkeuring voorligt en dat het 
zonale reglement in het dossier een documentaire waarde heeft. 

 

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 besluit van 5 januari 2015 van de Zoneraad van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 
1 waarbij de zonale retributie op de verhaalbare opdrachten van de operationele dienst van de 
brandweer en van de opdrachten van de brandpreventie werd gevestigd; 

Overwegende dat de Hulpverleningszone de opdrachten van brandpreventie uitvoert op vraag van de 
betreffende gemeente en dat conform het retributiereglement de factuur voor betaling aan de 
gemeente zal worden overgemaakt; 

Overwegende dat de gemeente in een retributiereglement kan voorzien waarbij de gemeente de 
kosten voor de gefactureerde opdrachten van brandpreventie kan door factureren aan de aanvrager 
van de stedenbouwkundige vergunning of inspectie; 

Overwegende dat het billijk is dat de gemeente in een retributiereglement voorziet waarbij de 
gemeente de betaalde kosten voor de uitgevoerde opdrachten van brandpreventie kan verhalen op de 
indiener van de aanvraag; 

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 G. verdonck, L. Maesen, T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, 
D. Demarcke en B. Ryckewaert die tegen stemmen. 

 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het gemeentelijk retributiereglement op de uitgevoerde opdrachten van brandpreventie door de 
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 wordt goedgekeurd volgens de hieronder opgenomen tekst.  

Artikel 2: 

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

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de technische afdeling, het secretariaat en het 
administratief toezicht. 

 

Retributiereglement op de uitgevoerde opdrachten van 
brandpreventie door de Hulpverleningszone West-
Vlaanderen 1 
 

Artikel 1: 

Er wordt met ingang van 16/01/2015 een retributie gevestigd voor de uitgevoerde opdrachten van 
brandpreventie door de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1. 

Artikel 2: 
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De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning of inspectie 
waarvoor het gemeentebestuur een opdracht van brandpreventie aan de Hulpverleningszone heeft 
aangevraagd. 

Artikel 3: 

Het bedrag van de retributie is gelijk aan de zonale retributie en wordt vastgesteld als volgt: 

Onder verrichte opdrachten wordt verstaan:  
- de studie op plan van de maatregelen ter bescherming tegen brand en paniek, evenals het 
onderzoek van de toepassing van de reglementen en wetten ter zake 
- het afleveren van adviezen en attesten inzake brandbescherming  
- het onderzoek ter plaatse en inspectie gedurende de uitvoering van de werken 
- het opstellen van een uitvoeringsverslag. 

§ 1 Voor aanvragen voor een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning zullen, voor nazicht 
van de plannen van nieuwe constructies en van grondige transformatiewerken van bestaande 
gebouwen, volgende retributies die een nazicht van de plannen en de opstelling van een verslag 
met de te treffen maatregelen omvatten, worden aangerekend: 

a) openingskosten van het dossier: 50 euro 

b) prijs per vierkante meter vloeroppervlakte (kelders, garages en bewoonbare 
oppervlakte van zolders inbegrepen): 0,50 euro met een minimum van 100 euro per 
dossier 

c) prijs per vierkante meter vloeroppervlakte voor industriële gebouwen en land- en 
tuinbouwbedrijven: 0,25 euro met een minimum van 50 euro per dossier op 
voorwaarde dat de gebouwen niet toegankelijk zijn als verkoopruimte en geen 
verdieping hebben. Voor industriële gebouwen wordt eveneens een maximumbedrag 
op 10.000 euro vastgesteld. 

Voor elke inspectie gedurende en na de uitvoering van de werken zal een retributie van 80 
euro per uur worden aangerekend. 

§ 2 Voor de bezoeken die worden gebracht na vervallen termijn of die bij wetten en verordening 
zijn voorzien of die worden aangevraagd, en voor de verslagen die door de brandweer worden 
afgeleverd inzake bescherming tegen brand en paniek, zullen volgende retributies worden 
aangerekend: 

a) dossierkosten: 50 euro 

b) prijs per uur prestatie per personeelslid: 80 euro 

Voor elke inspectie gedurende en na de uitvoering van de werken zal een retributie van 80 
euro per uur per personeelslid worden aangerekend. 

§ 3 De retributie onder §1, §2 wordt verhoogd met een retributie van 80 euro per uur wanneer ten 
onrechte beroep gedaan wordt op de Brandpreventiedienst bij de uitvoering van de bouw- of 
aanpassingswerken. 

De tijd van de prestaties onder §1, §2, §3 vermeld, berekend per uur, is gelijk aan de som van de tijd 
verlopen tussen het uur van aankomst ter plaatse en het uur van vertrek, en van de tijd die besteed 
werd aan het nazicht van het dossier en het opstellen van het verslag. Elk begonnen uur wordt voor 
een volledig uur aangerekend. 

Onder vierkante meter zoals bedoeld in artikel 3 §1 wordt verstaan de maten die aangegeven zijn op 
de plannen die de basis vormen voor een stedenbouwkundige aanvraag. De werkelijke maten van het 
gebouw zoals het uiteindelijk werd opgetrokken, zullen slechts voor de berekening van de factuur in 
aanmerking komen indien zij de opgegeven maten van de plannen voor de stedenbouwkundige 
aanvraag met 10% of meer overschrijden. 

Artikel 4: 
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De retributie is te betalen binnen de 30 dagen na de vordering bij gewoon schrijven (o.m. 
betalingsbericht of factuur). 

Zowel bij bouwaanvragen als bij andere opdrachten blijven de bedragen identiek, zelfs in geval van 
niet-uitvoering van de door de brandweer vooropgestelde brandpreventiemaatregelen. 

Artikel 5: 

Het retributiereglement is niet van toepassing voor ééngezinswoningen. 

Artikel 6: 

Er wordt geen retributie aangerekend voor de opsporingen van mogelijke brandgevaarlijke toestanden 
op uitdrukkelijk bevel van de burgemeester. Indien echter verdere controles op de uitvoering van de 
brandpreventiemaatregelen nodig zijn, blijft de retributie verschuldigd. 

Artikel 7: 

Bij niet tijdige betaling van de retributie zal bij het versturen van de eerste aangetekende zending een 
éénmalige administratiekost van 25 euro per dossier aangerekend worden. 

Artikel 8: 

Vanaf de vervaldag brengt elke niet betaalde retributie bedoeld in dit reglement van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling intrest op tegen de wettelijke intrestvoet. 

Artikel 9: 

Eventuele klachten met betrekking tot de retributie moeten schriftelijk en gemotiveerd ingediend 
worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De klacht of het protest 
moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de datum van verzending van de retributie.  

Bij gebrek aan klacht of protest overeenkomstig het eerste lid wordt de retributie als onbetwist en 
opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94 van het gemeentedecreet. 

Artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet in 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. Het dwangbevel wordt bij 
gerechtsdeurwaardersexploot betekend. 

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. 

Stemming: 14 stemmen voor, 8 stemmen tegen 

11. Selectieleidraad Project Casino Middelkerke - goedkeuring 

Meester Schutyser van het advocatenkantoor Eubelius vervoegt de vergadering om toelichting te 
geven bij dit dossier. 

Raadslid T. Dedecker vraagt zich af waarom er nog moet gestemd worden over dit agendapunt 
vermits vandaag een persbericht werd verspreid waarin de goedkeuring werd aangekondigd. Het 
raadslid vindt dit getuigen van een fundamenteel gebrek aan respect voor deze raad.  

De burgemeester antwoordt dat het persbericht met de vermelding ‘onder voorbehoud’ werd 
verspreid. 

Raadslid T. Dedecker zegt inhoudelijke steun te verlenen aan het project. Hij stelt dat er vroeger reeds 
een onderhandelingscomité operationeel geweest is. Er werd volgens het raadslid tevens 
onderhandeld met de huidige uitbater. Hij maakt voorbehoud voor het deelnemen van de huidige 
uitbater aan de rest van de procedure wegens voorkennis. 
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Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker of het inrichten van een tijdelijke speelzaal reeds 
gebudgetteerd werd, antwoordt de burgemeester dat gezocht wordt naar een geschikte locatie en dat 
de budgettaire verwerking nog moet gebeuren. 

Raadslid J.M. Dedecker betreurt dat er geen architectenwedstrijd voorzien werd. Hij vraagt naar de 
samenstelling en de kostprijs van de raad der wijzen. Hij vraagt naar de financiële inbreng van de 
gemeente in de PPS-structuur. Hij vraagt tevens naar de situatie van het personeel en hun 
perspectieven. 

Meester Schutyzer antwoordt dat inzake personeel er een wetsbepaling van toepassing is die de 
overstap van de oude naar de nieuwe concessiehouder van het personeel voorziet (uitgezonderd 
directieleden) met behoud van loon en anciënniteit  

Op vraag van raadslid D. De Poortere verduidelijkt de secretaris dat de regeling ook betrekking heeft 
op het personeel van de keuken, de bar en de poetsdienst maar niet op de zgn. interims. Er moet 
sprake zijn van een contractuele relatie tussen werkgever en werknemer. 

De burgemeester meldt dat er op 21/01/2015 een overleg met de vakbonden is voorzien. 

De deskundige adviseert het comité der wijzen samen te stellen met deskundigen. Hun aandacht gaat 
naar het architectuurgedeelte. De voorzitter vult aan dat de samenstelling nog moet gebeuren. Dit 
wordt voorzien tijdens de 2

de
 fase en zal aan bod komen tijdens een volgende gemeenteraad. 

Op vraag van raadslid J.M. Dedecker naar de kostprijs van de consulting antwoordt de secretaris dat 
er € 550.000 begroot werd. Het betreft financieel, economisch en technisch advies. 

Op vraag van raadslid G. Verdonck of er schadeclaims mogelijk zijn ingevolge een verlies bij de 
uitbating antwoordt mr. Schutyser dat er tot 01/01/2017 een ongestoorde uitbating verzekerd wordt 
overeenkomstig de concessie. Nadien is er een nieuwe concessie. De concessiehouder moet de 
risico’s zelf inschatten. 

Op de vraag van raadslid G. Verdonck hoe de keuze van de tijdelijke speelzaal verrekend zal worden 
antwoordt mr. Schutyser dat dit zal verduidelijkt worden in de gunningsleidraad. Hij adviseert om dit 
mee te nemen als een element bij de beoordeling van de ingediende dossiers. 

Raadsleden G. Verdonck en J.M. Dedecker suggereren om de kosten verbonden aan de inrichting 
van een tijdelijke speelzaal te verrekenen. 

Raadslid G. Verdonck vindt het verspreide persartikel niet getuigen van een goede besluitvorming. Het 
werk van het studiebureau ten bedrage van € 60.000 heeft als resultaat een veredeld fotoboek 
opgeleverd i.p.v. een echte haalbaarheidsstudie. Sommige voorstellen getuigen van 
grootheidswaanzin met een kostprijs tot mogelijks € 100.000.000. Volgens het raadslid werd in de 
procedure een stap overgeslagen, met name de vraag welk project men wil. Volgens het raadslid is 
het beklemtonen van het casino als oplossing voor de toeristische uitdaging niet de juiste weg indien 
het niet ingepast is in een totaalplan. Volgens de voorzitter is het huidig voorstel het resultaat van vele 
studies, bezoeken, besprekingen en overleg. In dit proces zijn de geesten gerijpt. 

Raadslid L. Maesen stelt dat er aan de raad geen keuze geboden wordt tussen renovatie en 
nieuwbouw. Het gebeurlijk stemmen voor of tegen de selectieleidraad staat niet gelijk aan een stem 
voor of tegen renovatie of nieuwbouw. 

Raadslid T. Dedecker herinnert aan zijn vraag of onderzocht werd of de huidige concessionaris nog 
kan mededingen. 

De voorzitter antwoordt dat dit niet onderzocht werd. Het probleem is (nog) niet aan de orde. De vraag 
kan wel bezorgd worden aan de juridische adviesverlener. 

Raadslid G. Verdonck vraagt dat de raad eerst zou beslissen over de keuze welk project gekozen 
wordt (nieuwbouw of renovatie) en om dit agendapunt bijgevolg te verdagen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 
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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 pijl 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 zal 
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, waarin het 
volgende werd beslist: 

- De gemeente stelt zelf een (casco-) zaal ter beschikking; 

- De kandidaat-concessiehouder kan eveneens een locatie op het grondgebied van de 
gemeente Middelkerke voorstellen; 

Gezien het ontwerp van selectieleidraad ‘Project Casino Middelkerke’;  

Gelet op de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen dd. 06/01/2015; 

Gelet op de besprekingen en toelichting in de gemeenteraad dd. 15/01/2015; 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Gezien het voorstel van raadslid G. Verdonck om dit agendapunt te verdagen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over dit voorstel als volgt: alle aanwezige 
raadsleden stemmen tegen met uitzondering van G. verdonck, L. Maesen, T. Dedecker, J.M. 
Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, M. D’Hondt en B. Ryckewaert die voor stemmen. 

Het voorstel tot verdaging is bijgevolg verworpen; 

Vervolgens wordt gestemd over het voorstel; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van G. verdonck, L. Maesen, T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, 
D. Demarcke, M. D’Hondt en B. Ryckewaert die zich onthouden. 

Beslist:  

Artikel 1:  

De selectieleidraad ‘Project Casino Middelkerke’, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit wordt 
gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken, wordt goedgekeurd.  

Artikel 2:  

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

 

Stemming: 12 stemmen voor, 9 onthoudingen 

12. Verkoop perceel grond Prinsenvelddreef/Tuinwijkstraat - goedkeuring 
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Raadslid G. Verdonck verwijst naar de beslissing van de gemeenteraad van 02/08/2011 waarbij de 
grond van de sociale huisvestingsmaatschappij kosteloos aan de gemeente werd overgedragen. Hij 
vraagt dan ook om te overwegen de grond aan een lagere kostprijs te verkopen. Het vaststellen van 
de kostprijs is volgens schepen/OCMW-voorzitter D. Gilliaert in overleg met de 
huisvestingsmaatschappij gebeurd. Er werd ook in andere projecten samengewerkt met de 
maatschappij. Bij een bouwproject in Westende heeft de gemeente sommige infrastructurele kosten 
ten laste genomen. Er is sprake van een goede verstandhouding. 

 

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 een perceel grond gelegen Prinsenvelddreef/Tuinwijkstraat 
zonder kadastraal nummer gelegen tussen de percelen 556B2, A2, N2, P2, M2, R2, S2, G2 en H2 met 
een oppervlakte van 639m²; 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van dit perceel grond ingevolge kosteloze overdracht door 
de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer & Zee, bij de realisatie van een sociale woonwijk, teneinde 
te behoren tot het openbaar domein om redenen van openbaar nut; 

Overwegende dat de gemeente dit stuk grond niet of niet meer gebruikt; 

Gelet op de beslissing dd. 02/08/2011 (24) waarbij het college van burgemeester en schepenen 
principieel heeft ingestemd met de overheveling van het perceel gemeentegrond in de 
Prinsenvelddreef/Tuinwijkstraat aan de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee; 

Gelet op de beslissing van het college dd. 06/05/2014 (65) waarbij notaris Isabelle Verhaeghe uit 
Westende werd aangesteld voor de begeleiding van de verkoop; 

Overwegende dat het registratiekantoor van Oostende een schattingsverslag heeft opgemaakt waarbij 
het stuk grond een waarde werd toegekend van € 94.675; 

Gelet op het feit dat de SHM Ijzer en Zee het stuk grond wil kopen tegen een prijs van € 90.000 en 
aldus een matiging vraagt van de prijs; 

Gelet op de principiële beslissing van het college dd. 25/11/2014 (40) om het perceel grond met een 
oppervlakte van 639 m² onderhands te verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en 
Zee tegen een gematigde prijs van € 90.000 omwille van volgende redenen: 

 de ligging van het perceel grond in een sociale woonwijk 

 het feit dat het stuk grond gebruikt kan/zal worden voor het realiseren van een sociaal woonproject 

en aansluit op een bestaande sociale woonwijk 

 de kosteloze overdracht in het verleden door Ijzer en Zee aan de gemeente Middelkerke 

Overwegende dat de zone momenteel nog geen kadastrale gegevens heeft aangezien het behoort tot 
het openbaar domein van de gemeente; 

Overwegende dat door de verkoop het perceel grond gedesaffecteerd zal worden van het openbaar 
domein; 

Overwegende dat de vroegere bestemming van de zone openbaar groen was volgens het BPA 
‘Lombardsijde’; 

Overwegende dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed (volgens RUP nr. 
19 Lombardsijde) ‘zone voor groepswoningen’ is; 

Overwegende dat Ijzer en Zee een landmeter-expert heeft aangesteld om het perceel te laten 
opmeten; 
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Overwegende dat landmeter Philip  Derck een opmetingsplan heeft gemaakt van het perceel grond en 
hieraan een referentienummer heeft toegekend (=prekadastratie) die zal worden opgenomen in de 
notariële akte met de bedoeling om voor het perceel een kadastraal nummer te verkrijgen; 

Overwegende dat landmeter Derck bij zijn opmeting (dd. 29/09/2014) tot de vaststelling kwam dat het 
perceel 639 m² groot is in plaats van 541 m² die door het registratiekantoor werd meegedeeld in het 
schattingsverslag (opmeting registratiekantoor via lasertoestel, geen driehoeksmeting); 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Ijzer en Zee dd. 03/09/2014 waarin definitief werd 
beslist om over te gaan tot de aankoop van de grond Prinsenvelddreef/Tuinwijkstraat te Lombardsijde 
voor een bedrag van € 90.000; 

Gelet op de principiële beslissing van het college dd. 25/11/2014 (40) om het perceel grond met een 
oppervlakte van 639 m² te verkopen aan de initieel vooropgestelde prijs van € 90.000 rekening 
houdend met het bijzonder doel van deze verkoop nl. een sociaal project realiseren en de kosteloze 
overdracht van Ijzer en Zee in het verleden; 

Gezien de ontwerpakte voor deze verkoop, opgemaakt door notaris Isabelle Verhaeghe; 

Overwegende dat na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad notaris Isabelle 
Verhaeghe hiervan op de hoogte wordt gebracht zodat de authentieke akte verleden kan worden; 

Overwegende dat het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De ontwerpakte voor de verkoop van het perceel grond gelegen Prinsenvelddreef/Tuinwijkstraat te 
Lombardsijde aan de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee voor een prijs van € 90.000, 
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), aan notaris Isabelle Verhaeghe en 

aan de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee.  

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

13. Concessie stranduitbating - exploitatie van strandcabines, strandmeubilair en strandbars - 

bestek - goedkeuring 

Raadslid J.M. Dedecker betreurt de voortijdige verspreiding van een persbericht i.v.m. dit agendapunt. 

Aan de raadsleden wordt een voorstel van amendement overhandigd, ingediend door het college voor 
burgemeester en schepenen door de voorzitter. Dit amendement heeft tot doel te vermijden dat er 
binnen een zone een monopolie ontstaat voor de uitbating van strandbars. Uit de gedachtewisseling 
over de formulering van dit amendement blijkt dat nog steeds de mogelijkheid bestaat om 3 strandbars 
uit te baten als concessionaris indien men rekening houdt met de sportbar. Er wordt gevraagd om dit 
maximum aantal te beperken tot twee. Het voorgestelde amendement wordt in die zin aangepast. 

Raadslid J.M. Dedecker vraagt of er gesprekken geweest zijn met de strandhandelaars en naar de 
verslaggeving in dat verband. 

De burgemeester antwoordt dat er twee voorafgaandelijke vergaderingen geweest zijn met de 
stranduitbaters. 

Van 1 vergadering werd er een verslag gemaakt door de administratie. 

Raadslid J.M. Dedecker vraagt of er ook gesprekken geweest zijn met of eventuele toezeggingen 
gebeurd zijn t.a.v. de concessiehouder van de verkoop van consumptie-ijs. 
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Tijdens de vergadering met de concessiehouder van de verkoop van consumptie-ijs werd onder meer 
verduidelijkt dat er geen verkoop van consumptie-ijs toegestaan wordt in de strandbars. 

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker of de betrokkenen op de hoogte gebracht werden van het 
voorgelegde amendement, antwoordt de secretaris dat dit niet is gebeurd omdat het amendement pas 
vandaag werd gemaakt. 

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker of er overleg geweest is met de handelaars op de Zeedijk of 
met de dijkraad, antwoordt schepen L. Pylyser-Dewulf dat er informele gesprekken zijn geweest. 
Daaruit bleek een instemming met het voorstel. 

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker naar de relatie met de concessie verleend door het Vlaams-
Gewest, antwoordt de secretaris dat die concessie dit jaar nog niet verleend werd. Omdat de 
gemeente niet meer rechten kan verlenen dan ze zelf heeft, is er in het bestek voorbehoud 
geformuleerd. 

Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker i.v.m. het voorzien van een subconcessie-formule, antwoordt 
de secretaris dat er een dergelijke regel werd voorzien, maar dat de gemeente vooraf zal weten wie er 
uitbater zal zijn vermits er mede-ondertekend moet worden. 

Raadslid G. Verdonck stelt dat zijn fractie het idee van strandbars genegen is om het strand meer 
uitstraling en dynamiek te geven. Het aantal bars mag zelfs verhoogd worden. 

Op de gedachtewisseling die volgt i.v.m. de relatie met de ijsroom-concessie wordt door de secretaris 
verduidelijkt dat er een vrije doorgang is in de betrokken zones, maar geen vrije verkoop. De voorzitter 
vult aan dat de exploitant van een strandbar verbod kan opleggen op het nuttigen van producten die 
niet in de strandbar gekocht werden. 

Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat de instelprijs laag is, zeker in vergelijking met de 
ijsroomconcessie. Hij vindt het jammer dat slechts 20 punten (of 25%) toegekend worden voor de 
prijs. 

Op de opmerking van raadslid G. Verdonck om te verduidelijken wat kan en niet kan i.v.m. de 
nutsvoorziening, antwoordt de secretaris dat het college de ingediende voorstellen controleert, dat er 
een inrichtingsplan voorzien is, dat de zones werden geselecteerd onder meer wegens de nabijheid 
van nutsvoorzieningen en dat men niet te betuttelend wil zijn. 

Op de vraag van raadslid G. Verdonck naar een beschrijving van een gewone strandcabine, 
antwoordt de secretaris dat dit voorzien werd in de APV.  

De secretaris verduidelijkt dat de strandbars niet in aanmerking komen voor een btw-optimalisatie en 
dat er bijgevolg geen afnameplicht voorzien wordt. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt voor om in het bestek een bepaling op te nemen waarbij uitdrukkelijk 
verboden wordt dat raadsleden rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meedingen voor de concessie. 

Raadslid G. Verdonck sluit zich bij dit voorstel aan.  

Verwijzend naar de opgenomen verbodsbepalingen in het bestek van de kerstmarkt stelt de voorzitter 
dat er een verschil is tussen een evenement met tijdelijk karakter en een concessie waarbij duurzame 
rechten worden toegekend. 

De voorzitter schorst de vergadering voor overleg van 21u35 tot 21u50. 

Bij de heropening van de zitting verwijst de voorzitter naar artikel 27 van het gemeentedecreet en 
verklaart zich te willen houden aan deze decretale bepaling, ook al omdat hij anders vreest voor 
klachten. Volgens raadslid J.M. Dedecker staat dit standpunt haaks op het standpunt van de voorzitter 
in vzw toerisme bij de behandeling van het bestek van de kerstmarkt. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de paraaf van het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens takenpakket 
voorliggend agendapunt in eerste instantie behoort; 
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Gezien het belastingreglement op het plaatsen van strandcabines, windschermen en strandstoelen op 
het strand, zoals goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad dd. 19/12/2013(39); 

Overwegende dat het werken via belastingreglement zonder bijkomende regeling de continuïteit in 
uitbating en noodzakelijke, kwaliteitsvolle investeringen belemmert; 

Overwegende dat het de bedoeling is op termijn te komen tot een harmonieuze en uniforme invulling 
van de strandexploitaties, waaronder ook de exploitatie van strandbars;  

Gezien het besluit dd. 26/04/1995 van de Vlaamse regering (BS 29 augustus 1995) de mogelijkheid 
voorziet om aan de gemeenten strandconcessies te verlenen met het oog op het aanbrengen van 
installaties voor zee- en zonnebaden, sport en spelen; 

Gezien artikel 15 van het bovenvermeld besluit dd. 26 april 1995 de gemeente toelaat de haar 
verleende concessierechten geheel of deels in subconcessie te geven; 

Overwegende dat de gemeente Middelkerke voor 2015 nog concessierechten dient te verkrijgen van 
het Vlaams Gewest; 

Overwegende dat aldus wordt voorgesteld een concessie uit te schrijven voor de exploitatie van 
strandcabines, strandmeubilair en strandbars, dit onder opschortende voorwaarde van het bekomen 
van de strandconcessie; 

Gelet op de besprekingen dd. 16/12/2014; 

Gelet op de informatievergadering dd. 30/12/2014 met de huidige strandhandelaars in cabine- en 
strandstoelenverhuur; 

Gezien de ontwerptekst van de concessie; 

Gegeven dat het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is; 

Gehoord de voorzitter die na een gedachtewisseling volgend amendement ter stemming legt:  

“ In artikel 2§4 wordt een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt: 

De concessionarissen van de loten 1 t.e.m. 4 komen slechts in aanmerking voor toewijzing van een 
concessie voor de loten 5 t.e.m. 9 indien er geen ander inschrijvers zijn voor de loten 5,6,7,8 of 9 of 
indien er geen inschrijvers zijn van wie de kandidatuur voldoet na beoordeling van de gunningscriteria. 

Aan artikel 2§4 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend als volgt: 

Eenzelfde concessionaris kan nooit meer dan twee loten (incl. sportbar) toegewezen krijgen.” 

Gezien artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

Gezien het resultaat over het amendement: alle aanwezige raadsleden stemmen voor; 

Het amendement wordt bijgevolg aanvaard; 

Gezien de voorzitter de stemming vraagt over het amendement van raadslid J.M. Dedecker om 
gemeenteraadsleden uit te sluiten als gebeurlijke concessionarissen; 

Gezien artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

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

Bijgevolg is het amendement verworpen verklaard; 

Vervolgens vraagt de voorzitter de stemming over het geheel: alle aanwezige raadsleden stemmen 
voor met uitzondering van G. verdonck, L. Maesen, T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De 
Poortere, D. Demarcke en B. Ryckewaert die zich onthouden. 

 

Beslist:  
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Artikel 1:  

Het bestek voor de ‘concessie stranduitbating – exploitatie van strandcabines, strandmeubilair en 
strandbars’, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel van te 
blijven uitmaken, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2:  

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het vastleggen van de practica van de 
concessie. 

Artikel 3: 

De financiële afdeling wordt belast met de voorbereiding van de noodzakelijke besluitvorming 
ingevolge de toekenning van concessierechten nl. gebeurlijke wijziging of opheffing van het 
belastingreglement op het plaatsen van strandcabines, windschermen en strandstoelen op het strand, 
zoals goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad dd. 19/12/2013(39). 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de projectmanager sportinfrastructuur en 
sportevenementen. 

 

Stemming: 13 stemmen voor, 8 onthoudingen 

14. Toerisme Middelkerke vzw - ontslag en voordracht lid raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het schrijven dd. 30 december 2014 vanwege Mevr. Liliane Pylyser-Dewulf houdende haar 
ontslag  als lid van toerisme Middelkerke vzw; 

Gelet op de statuten van Toerisme Middelkerke vzw; 

Gezien betrokkene lid is van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecomité; 

Gezien de diverse wijzen van ontslag en vervanging; 

Gezien het ontslagnemend lid tot de CD&V-fractie behoort; 

Gezien de CD&V-fractie dhr. Kristof Devos, gemeenteraadslid, voordraagt ter vervanging van mevr. L. 
Pylyser-Dewulf als lid van de raad van bestuur van Toerisme Middelkerke vzw; 

Gelet op het ontvankelijkheidsonderzoek waaruit blijkt dat de kandidatuur kan aanvaard worden; 

Gelet op de geheime stemming met volgend resultaat; 

NAAM JA  NEEN ONTHOUDING 

CD&V    

Kristof Devos 21 0 0 

Er zijn 0 blanco en 0 ongeldige stembiljetten. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Onder voorbehoud van aanvaarding van het ontslag van mevr. L. Pylyser-Dewulf als lid van de raad 
van bestuur van Toerisme Middelkerke vzw, wordt dhr. Kristof Devos ° 26/01/1975, voorgedragen als 
lid van de raad van bestuur van vzw Toerisme Middelkerke ter vervanging van  mevr. L. Pylyser-
Dewulf. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst voor toerisme en aan betrokkenen. 
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15. Plaatsen van elektriciteitscabine op eigendom gelegen Fleriskotstraat - overeenkomst tot 

vestiging van recht van opstal en bijhorende erfdienstbaarheid van toegang en ligging 

ondergrondse leidingen - definitieve goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het schrijven dd. 15 juli 2014 vanwege Infrax, Noordlaan 9 te 8820 Torhout houdende 
mededeling van de overeenkomst tot recht van opstal voor het plaatsen van een elektriciteitscabine  in 
de Fleriskotstraat te Middelkerke; 

Overwegende dat Infrax de plaatsing voorziet van een elektriciteitscabine E27767 op een perceel 
gemeente-eigendom gelegen Fleriskotstraat zn en kadastraal gekend als Middelkerke 4° afdeling, 
sectie B nummer 359H en met een totaal oppervlakte van 36 m²; 

Gezien er daarvoor een recht van toegang en ligging van de ondergronds leidingen wordt gevraagd 
voor dit perceel grond gelegen Fleriskotstraat, Middelkerke 4° afdeling, sectie B nummer 359H; 

Gelet op de overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal en bijbehorende erfdienstbaarheden, 
met name toegang tot de ondergrondse leidingen en dit ten gunste van Infrax; 

Overwegende dat het opstalrecht en de daarmee gepaard gaande erfdienstbaarheid worden 
gevestigd zolang de installaties noodzakelijk zijn voor de distributie van energie of maximum 50 jaar 
met mogelijkheid tot vernieuwing; 

Gezien er geen vergoeding wordt voorzien voor de vestiging; 

Overwegende dat eventuele onderhoudskosten en aanbrengen van eventuele wijzigingen ten laste 
vallen van Infrax; 

Gezien er in de overeenkomst ook wordt opgenomen dat de gemeente Middelkerke verzaakt aan het 
recht van natrekking ten behoeve van Infrax; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad – punt 51 van 28.08.2014 houdende akkoord met de 
bepalingen van de overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal en bijbehorende 
erfdienstbaarheden van toegang en ligging van ondergrondse leidingen op de het perceel gelegen in 
de Fleriskotstraat en kadastraal gekend als Middelkerke 4° afdeling, sectie B, nummer 359H en ten 
voordele van Infrax, Noordlaan 9 te 8820 Torhout, dit ter uitvoering van de plaatsing van een 
elektriciteitscabine E27767 in de Fleriskotstraat; 

Gezien er gedurende de periode van 28.10.2014 tot 27.11.2014 een openbaar onderzoek naar 
bezwaren georganiseerd is; 

Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege (punt 26) van 9.12.2014 houdende kennisname van 
het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek; 

 

Beslist:  

Artikel 1:  

Definitief akkoord te gaan met de bepalingen van de overeenkomst tot vestiging van een recht van 
opstal en bijbehorende erfdienstbaarheden van toegang en ligging van ondergrondse leidingen op de 
het perceel gelegen in de Fleriskotstraat en kadastraal gekend als Middelkerke 4° afdeling, sectie B, 
nummer 359H en ten voordele van Infrax, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. Dit ter uitvoering van de 
plaatsing van een elektriciteitscabine E27767 in de Fleriskotstraat. 

Artikel 2:  

De overeenkomst wordt als bijlag bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 3:  



 sector secretariaat 

 

 gemeenteraad - verslag  

 

Verslag zitting gemeenteraad op 15/01/2015 - p. 37/39 

 

Afschrift van dit besluit over te maken aan cvba Infrax – Noordlaan 9 te 8820 Torhout 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

16. Bijzonder Nood - en Interventieplan Elektriciteitsschaarste en Black-Out - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het KB van 16.02.2006 betreffende de nood – en interventieplannen; 

Gelet op de vraag van de Provincie om een bijzonder nood- en interventieplan elektriciteitsschaarste 
en black-out op te maken; 

Gelet op het ontwerp BNIP elektriciteitsschaarste en black-out opgemaakt en goedgekeurd door de 
gemeentelijke veiligheidscel; 

Gezien het aan de gemeenteraad toekomt om het Bijzonder Nood – en Interventieplan 
Elektriciteitsschaarste en Black-Out goed te keuren; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het Bijzonder Noord- en Interventieplan Elektriciteitsschaarste en Black-Out goed te keuren. 

Het BNIP Elektriciteitsschaarste en Black-Out wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal 
deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 2:  

Het BNIP Elektriciteitsschaarste en Black-Out ter goedkeuring voor te leggen aan de 
provinciegouverneur. 

Artikel 3 : 

Afschrift van dit besluit over te maken aan de provinciegouverneur. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

Vragen raadsleden 

Raadslid D. De Poortere meldt dat er sommige gepensioneerde leden van het politiepersoneel 
blijkbaar niet uitgenodigd werden voor de nieuwjaarsreceptie van het personeel. De burgemeester 
reageert met de opmerking dat de ontvangen lijsten blijkbaar niet volledig waren. Van zodra dit werd 
vastgesteld zijn de nodige correcties en aanvullingen gebeurd. 

 

Raadslid D. Demarcke vraagt naar de situatie van de gemeentebus. 

Schepen B. Vandekerckhove antwoordt dat de bus zal hersteld worden voor de verzekerde schade en 
daarna verkocht wordt. Er werd gevraagd aan de administratie om alternatieven uit te werken zonder 
gemeentelijke bus. 

 

Raadslid T. Dedecker stelt dat hij op basis van een gesprek met iemand uit het tennismilieu vernomen 
heeft dat er plannen zouden zijn om de erfpacht van het tenniscomplex voortijdig te beëindigen in het 
kader van de ontwikkeling van het sportpark. Het raadslid spreekt van een “astronomisch hoog” 
bedrag van de verbrekingsvergoeding, namelijk € 600.000. Het raadslid verwijst naar zijn 
professionele achtergrond en verduidelijkt de te volgen spelregels bij het berekenen van een 
verbrekingsvergoeding. Het raadslid verklaart een gebeurlijke vervroegde beëindiging van de erfpacht 
positief te onthalen, maar kan zich niet akkoord verklaren met het voornoemde bedrag. Het raadslid 
wenst een antwoord op volgende vragen: 
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  Zijn er gesprekken om de erfpacht te beëindigen? 

 Is er al een vraag tot het bekomen van een verbrekingsvergoeding geformuleerd en hoe werd 
dit berekend? 

 Heeft de gemeente een beroep gedaan op technische, externe bijstand? In bevestigend geval 
wil het raadslid inzage hebben in het rapport. 

Volgens de burgemeester passen de plannen in het kader van de ontwikkeling van het sportpark. 
Volgens haar weten is er ter zake nog geen besluitvorming door het college. De gemeentelijke 
projectmanager heeft wel al contact gehad met betrokkene. 

De secretaris verklaart dat een deskundige aangesteld door de erfpachter en een vraag met 
berekening heeft ingediend. Deze vraag werd voor onderzoek voorgelegd aan het kantoor 
Vandelanotte. Volgens raadslid T. Dedecker werd het revisorenkantoor blijkbaar aangesteld zonder 
collegebeslissing. Volgens de secretaris betreft het een voorbereidende maatregel. Hij zal nagaan of 
er een passend besluit van het college beschikbaar is. Op dit ogenblik wordt er niet onderhandeld met 
de erfpachter. Het revisorenkantoor heeft een rapport ingediend. Dit rapport zal voor de raadsleden 
beschikbaar zijn ter inzage van zodra het college er kennis van heeft gekregen. 

Raadslid T. Dedecker wil de dossierstukken zo snel mogelijk ontvangen. Het raadslid vermoedt een 
geveinsde onwetendheid bij het college. 

(Aanvulling op basis goedkeuring verslag tijdens zitting dd. 12/02/2015: Raadslid T. Dedecker 
merkt op dat hij nooit heeft gesteld dat het kantoor niet correct zou zijn aangesteld. De 
burgemeester stelt dat raadslid T. Dedecker heeft gezegd geen beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen te hebben terug gevonden, terwijl er gebleken is dat er wel een 
aanstellingsnotule was (nl. dd. 07/10/2014(TL1)). Het raadslid wenst uitdrukkelijk aan het 
verslag van de vorige zitting een toevoeging dat de voorzitter van niets wist van dit dossier.  

De voorzitter reageert daarop met de opmerking dat het college van burgemeester en 
schepenen jaarlijks zo’n 5000 beslissingen neemt en dat men bijgevolg niet alles kan 
onthouden. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat er verschillende keren gevraagd werd aan de leden van 
college van burgemeester en schepenen of men op de hoogte was van het bedoeld dossier 
i.v.m. de erfpacht. Volgens het raadslid wist niemand van college van burgemeester en 
schepenen iets af van dit dossier. Volgens het raadslid is dit essentieel en dient dit bijgevolg 
bij het verslag opgenomen te worden. Diverse leden van het college betwisten dat zij van niets 
wisten. Het raadslid herhaalt zijn vraag om de zittingen van de gemeenteraad op te nemen.) 

 

Raadslid L. Maesen heeft vernomen dat er “morgen” een persontmoeting is om een doorbraak aan te 
kondigen in het dossier van de doortocht te Lombardsijde. Het raadslid vraagt wat die doorbraak is en 
waarom de raad niet werd ingelicht. 

Schepen L. Pylyser – Dewulf meldt dat de regionale mobiliteitscommissie een positief advies heeft 
gegeven. De werken voor het verleggen van de tramsporen zouden starten na de zomer of begin 
2016. Het verleggen zou gebeurd zijn voor Pasen 2016 of ten laatste voor de zomer 2016. Voor de 
wagens blijven er in het traject twee doorsteken. 

Het raadslid stelt dat er een globale gemeentelijke visie ontbreekt. Hij vraagt dat men de nodige 
maatregelen neemt om de druk op Lombardsijde centrum te beperken gedurende de werken, o.a. 
door het zolang als mogelijk openhouden van de Kustbaan. 

Raadslid L. Maesen verwijst naar de geplande verkoop van de pastorie te Lombardsijde en vraagt of 
er in dit verband inspraak voorzien werd of wordt voor de verenigingen van Lombardsijde en of de 
participatieambtenaar betrokken werd in het dossier. Het raadslid pleit om te investeren in het sociaal 
weefsel van het dorp. 

Schepen L. Pylyser – Dewulf stelt dat er al een zaal beschikbaar is in Lombardsijde en dat de pastorie 
zich in een verre staat van verwaarlozing bevindt. 
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Op de vraag van J. M. Dedecker naar de toestand van de Smidsestraat antwoordt schepen L. Pylyser 
– Dewulf dat men bezig is met het dossier, dat de werken reeds begroot werden en zo vlug mogelijk 
zullen uitgevoerd worden. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22 u.56. 

de secretaris de voorzitter 

Pierre Ryckewaert Michel Landuyt 

 

 

 


