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Verslag gemeenteraadszitting op 07/10/2016 

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

Verontschuldigd:  M. Landuyt, voorzitter verontschuldigd voor agendapunt: 27; 
 
L. Pylyser-Dewulf, schepen verontschuldigd voor agendapunt: 27; 
 
G. Verdonck, raadslid; 
 
D. Van Den Broucke, raadslid verontschuldigd voor agendapunt: 23; 
 
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter verontschuldigd voor agendapunt: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; 

 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
P. Van Looy, sectorfunctionaris administratie, woont de volledige zitting bij als deskundige, onder 
meer met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag. 

Onmiddellijk na het openen van de zitting dient raadslid J.M. Dedecker een schriftelijk voorstel in 
namens hemzelf en namens de raadsleden G. Verdonck en A. Goethaels om een agendapunt via 
spoed te behandelen (in toepassing van artikel 29-2

de
 lid van het gemeentedecreet). 

Dit voorstel wordt als eerste agendapunt behandeld. Om louter verslagtechnische redenen wordt dit 
agendapunt op de agenda geplaatst met volgnummer 27. (Zie bij dit agendapunt voor verslag omtrent 
behandeling en besluitvorming.) 

 

Openbare vergadering 

1. Verslag gemeenteraadszitting dd. 08/09/2016 - goedkeuring 

Volgens raadslid J.M; Dedecker wordt in het verslag niet weergegeven wat er gezegd werd. Hij zal de 
gemeenteraadszitting voortaan zelf opnemen en dit in afwachting dat het gemeentebestuur 
daaromtrent initiatieven neemt. 
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Het verwondert hem dat de arresten van de Raad van State i.v.m. de schorsing van het project Casino 
niet op de agenda van deze raadszitting stonden. Hij heeft zelf het initiatief genomen om de 
kennisname en bespreking van die arresten als agendapunt toe te voegen. 

 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, B. 
Ryckewaert, S. Van den Bossche, L. Maesen, D. Van Den Broucke en A. Goethaels die tegen 
stemmen. 

Stemming: 14 stemmen voor, 10 stemmen tegen 

2. Lokale politie - vacantverklaring 1 plaats INP interventie - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451; 

Gelet op art 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de politiezone 
Middelkerke vastlegt; 

Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden 
van de lokale politie;  

Gelet op art VI.II.16 van voornoemd KB; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 

Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater; 

Gelet op de vacantverklaring van twee plaatsen INP interventie/hondengeleider ter zitting van de 
gemeenteraad van 10/03/2016 (agendapunt 4);  

Overwegende dat ter zitting van de gemeenteraad van 23/06/2016 (agendapunt 26) voorgaande 
beslissing werd gewijzigd en de vacantverklaring van één plaats INP interventie/hondengeleider werd 
bevestigd;  

Overwegende dat deze plaats ondertussen via interne verschuiving werd ingevuld door een lid uit de 
eigen interventiediensten;  

Overwegende dat door deze interne verschuiving een vacature in de interventiedienst wordt 
gecreëerd;  

Overwegende dat de vacantverklaring geldt tot invulling van de plaats of tot herroeping door de 
gemeenteraad;  

Om deze redenen; 

Beslist:  

Artikel 1: 

De vacantverklaring van een plaats van INP interventie/hondengeleider overeenkomstig artikel 2 van 
het besluit van de gemeenteraad dd. 23/06/2016 (agendapunt 26) wordt opgeheven met onmiddellijke 
ingang. 
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Artikel 2:  

Er wordt één plaats INP interventie vacant verklaard.  

Als selectiemodaliteit wordt gekozen voor het inwinnen van het advies van een selectiecommissie, 
waarvan de leden als volgt worden bepaald:  

- Voorzitter: de heer J. Duchi, korpschef, of de door hem aangewezen officier. 

- Bijzitters: nader te bepalen door de voorzitter, en minstens bekleed met de graag van HINP. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Project Casino Middelkerke - intrekking diverse raadsbeslissingen dd. 25/07/2016 - 

goedkeuring 

Volgens raadslid J.M. Dedecker is voorliggend agendapunt een schuldbekentenis. Hij stelt destijds de 
raadsleden verwittigd te hebben dat zij ‘blanco documenten’ stemden. Hij heeft de schorsing en de 
vernietiging van de betrokken besluiten gevraagd bij de toezichthoudende overheid. Hij verklaart via 
deze intrekkingen gelijk te krijgen. Zijn fractie zal het voorstel tot intrekking goedkeuren. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Gezien de besluitvorming ivm het zgn. Project Casino Middelkerke; 

Gezien inzonderheid volgende gemeenteraadsbeslissingen (incl. bijlagen), genomen tijdens de zitting 
van 25/07/2016: 

- Project Casino Middelkerke – sub-opstalovereenkomst – goedkeuring (agendapunt 10); 

- Project Casino Middelkerke – DBFMO-overeenkomst – goedkeuring (agendapunt 11); 

- Project Casino Middelkerke – concessieovereenkomst tijdelijke en nieuwe speelzaal – 
goedkeuring (agendapunt 12); 

- Project Casino Middelkerke – onderverhuur tijdelijke speelzaal – goedkeuring (agendapunt 
13); 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25/07/2016 om het project 
‘Casino Middelkerke’ aan de inschrijver “BSC Investissement NV-Napoleon Games“ te gunnen; 

Gezien het arrest dd. 15/09/2016 met nummer 235.777 van de Raad van State waarbij de schorsing 
wordt bevolen van de gunningsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 
25/07/2016 (41) waarbij de opdracht voor het project aan inschrijver “BCS Investissement NV –
Napoleon Games NV” werd gegund; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27/09/2016 (42) houdende de 
intrekking van het gunningsbesluit dd. 25/07/2016 en het stopzetten van de 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor het project ‘Casino Middelkerke’; 

Gezien de motivatie opgenomen in voornoemd collegebesluit; 
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Gezien het een zgn. overheidsopdracht met een contractueel luik betreft (met gunning door het 
college en goedkeuring van het contractuele luik door de gemeenteraad); 

Gezien het bijgevolg en omwille van de rechtszekerheid aangewezen is om tevens voornoemde 
raadsbeslissingen (incl. bijlagen) van 25/07/2016 in te trekken; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Enig artikel:  

Volgende gemeenteraadsbeslissingen (incl. bijlagen), genomen tijdens de zitting van 25/07/2016, 
worden ingetrokken: 

- Project Casino Middelkerke – sub-opstalovereenkomst – goedkeuring (agendapunt 10); 

- Project Casino Middelkerke – DBFMO-overeenkomst – goedkeuring (agendapunt 11); 

- Project Casino Middelkerke – concessieovereenkomst tijdelijke en nieuwe speelzaal – 
goedkeuring (agendapunt 12); 

- Project Casino Middelkerke – onderverhuur tijdelijke speelzaal – goedkeuring (agendapunt 13). 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Project Casino Middelkerke - bestek - goedkeuring 

B. Barteld Schutyser , advocaat Eubelius/raadsman gemeente en I. Cuypers, sectorfunctionaris – 
stafmedewerker secretaris, zijn bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig als deskundigen. 

De burgemeester leidt het punt in met volgende verklaring: 

“Na de schorsing door de Raad van State op 15 september van de gunning van het project Casino 

aan het consortium BCS Investissement-Napoleon Games leggen wij vanavond een nieuw bestek ter 

goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

Het nieuwe bestek dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad wordt op de markt geplaatst via een 

open offerteaanvraag. Gelet op de afloop per 31 december 2016 van de huidige 

concessieovereenkomst met Micas NV en onze bekommernis voor het personeel, werd gekozen voor 

een snelle procedure, die juridisch de minst mogelijke risico’s inhoudt. Daarenboven was het de 

doelstelling van de gemeente de administratieve kost zo veel als mogelijk te beperken. 

De krachtlijnen van het nieuwe bestek betreffen de procedure zo snel als mogelijk te laten verlopen en 

juridische zekerheid te verschaffen. Middels een open offerteaanvraag kunnen we ervoor zorgen dat 

er geen voorafgaande selectie van de kandidaten plaats moet vinden. Daarenboven zullen er geen 

onderhandelingen plaatsvinden. Beide elementen zorgen ervoor dat de procedure snel en correct kan 

worden afgerond. 

Ondertussen zijn ook enkele onzekerheden van de baan: er werd op heden een opstalrecht verkregen 

van het Vlaams Gewest en ook de tijdelijke locatie voor het casino is vastgelegd in het Sporthotel. 

Uiteraard hebben wij de adviezen van de Raad van State opgevolgd en werden, om hieraan tegemoet 

te komen, enkele aanpassingen doorgevoerd aan het bestek waaronder het afschaffen van een jury 

en het licht aanpassen van enkele selectie- en gunningcriteria. 

Graag benadrukken wij nogmaals onze bekommernis met betrekking tot het personeel. Vooreerst 

dient erop te worden gewezen dat de nieuwe speelzaaluitbater het personeel van de huidige 
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concessionaris Micas NV (met behoud van hun rechten en plichten) dient aan te werven. In het kader 

van de continue tewerkstelling van het personeel, werden besprekingen voorzien met de huidige 

concessionaris Micas NV teneinde een korte verlenging van de concessieovereenkomst toe te staan. 

Het beslissingsrecht om hier al dan niet op in te gaan ligt bij Micas NV.” 

Raadslid T. Dedecker stelt dat de burgemeester liegt. Volgens hem heeft de meerderheid een uur 

geleden een persconferentie gegeven over het nieuwe bestek. Dit is een miskenning van de 

gemeenteraad, want de teksten zijn nog niet goedgekeurd. Volgens hem ligt enkel de oppositie 

wakker van het Casinopersoneel, want in deze context werd er een bijzondere raadszitting 

bijeengeroepen waarop de meerderheid niet aanwezig was. Het raadslid stelt dat er al besprekingen 

geweest zijn met n,v Micas (wat moge blijken uit een brief van 29/09 met een verwijzing naar 

gesprekken op 22/09) en dat de burgemeester dus liegt als ze stelt dat deze nog moeten beginnen. 

Op de vraag van raadslid D. Vandenbroucke met welke termijn de overeenkomst verlengd wordt, 

antwoordt de burgemeester dat de besprekingen binnenkort gestart worden. 

Uit het antwoord op enkele technische vragen van raadslid A. Goethaels blijkt het volgende: 

- Geen wedstrijdformule. 

- De beoordelingscriteria werden nagenoeg behouden. 

- Het is niet verplicht om vooraf de gedetailleerde beoordelingsmethodiek mee te geven. De 

beslissingen moeten gemotiveerd worden. 

- Voor bijstand bij de beoordeling wordt beroep gedaan op KPMG (financieel luik) en Ares-sum 

(architecturaal luik). 

Raadslid J.M. Dedecker wil vermijden dat het bestuur opnieuw fouten maakt en wil daarom op enkele 

probleempunten wijzen.  

Er is een verschil tussen de duurtijd van de concessie en de looptijd van de vergunning van de 

kansspelcommissie (= 15j). Hij vraagt of er ter zake al advies is ingewonnen bij de kansspelcommissie 

en indien dit reeds is gebeurd dan wenst het raadslid een kopie van dit advies.  

De termijn van 2 maanden om een offerte in te dienen kan mogelijk een schending zijn van het 

gelijkheidsbeginsel, omdat feitelijk enkel diegenen kunnen meedoen die reeds meegedaan hebben de 

eerste keer. 

Er wordt geen financiële template voorzien in het bestek. 

Volgens raadslid J.M. Dedecker zijn er diverse aanwijzingen dat de opdracht aan Napoleon Games 

moet gegund worden (zoals: versoepeling referenties; de door het raadslid beweerde 

belangenvermenging van leden van het college; de sturing van vorig dossier door secretaris; de 

subjectiviteit van de beoordelingscriteria).  

De voorzitter schorst de vergadering van 20u55 tot 21u25. Na heropening van de zitting verleent de 
voorzitter het woord aan de heer Barteld Schutyser , raadsman van de gemeente. 

Hij verklaart het volgende: 

“Overeenkomstig het verzoek van de Voorzitter van de gemeenteraad zal ik antwoorden op vijf punten 
van kritiek die door de oppositie ten aanzien van het voorstel van bestek geformuleerd werden: 

- Een eerste kritiek betreft de vraag of de Gemeente een kortlopende concessie kan verlenen vermits 
de Kansspelcommissie een duurtijd zou vereisen die met de duurtijd van de vergunning gelijkloopt. 
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Ik heb op dit ogenblik geen aanwijzingen dat een overeenstemming tussen de duurtijd van de 
concessie en de duurtijd van vergunning door de Kansspelcommissie vereist zou worden. Het gaat om 
twee onderscheiden handelingen waarbij de reglementering aan één ervan een duurtijd oplegt en aan 
de andere niet. Het is niet onmogelijk dat de Kansspelcommissie ter zake een beleidsregel hanteert. 
Van een beleidsregel kan evenwel worden afgeweken. Alleszins is het zo dat de Raad van State, in 
zijn arrest van 15 september 2016, zelf gesuggereerd heeft dat een kortlopende verlenging van de 
concessieovereenkomst tot de mogelijkheden zou behoren. 

- De oppositie heeft eveneens vragen bij de clausule die een automatische verlenging van de 
concessie voor een duurtijd van drie maal 15 jaar (dus gelijklopend met de vergunning) en een laatste 
verlenging die nog gelijk is aan de nog resterende duurtijd van de opstalovereenkomst mogelijk zou 
maken indien door de Kansspelcommissie een vergunning wordt toegekend. Die clausule lijkt ons met 
de reglementering in overeenstemming te zijn: het verderzetten van de concessie veronderstelt 
immers in alle omstandigheden het bestaan van een geldige vergunning. De omstandigheid dat de 
laatste verlenging op de nog resterende duurtijd van de opstalovereenkomst afgestemd wordt, houdt 
verband met het feit dat een opstalovereenkomst een maximale duurtijd van 50 jaar heeft (verlengbaar 
met 10 jaar). 

- De oppositie meent, bij monde van gemeenteraadslid Dedecker, dat de termijn om een offerte in te 
dienen te kort is. Die termijn wordt in belangrijke mate bepaald doordat de concessie met Micas NV 
afloopt op 31 december 2016 en er snel zekerheid over het project moet komen, niet in het minst in 
het belang van het personeel van het casino dat in onzekerheid verkeert. Er wordt op gewezen dat de 
reglementaire termijn 52 dagen bedraagt, terwijl in dit geval reeds voor een langere termijn van 60 
dagen gekozen wordt. Vervolgens is het zo dat drie door de Gemeente gekende potentiële bieders 
reeds met het project vertrouwd zijn: Versluys-Golden Palace en BCS-Napoleon Games zijn dat om 
evidente redenen vermits zij reeds een offerte hebben ingediend. Maar ook Micas is reeds zeer goed 
met het project vertrouwd aangezien Micas tot vijf keer toe reeds een beroep bij de Raad van 
State heeft ingediend waaruit een zeer grondig begrip van het project blijkt. Er is op te wijzen dat 
weliswaar van de bieders een wedstrijdontwerp verwacht wordt maar dat dit ontwerp geen ontwerp is 
waarvan alle details reeds zijn uitgewerkt. De opdracht is immers onderverdeeld in een vaste en 
voorwaardelijke fase. Tijdens de vaste fase zal het ontwerp tot uitvoeringsniveau verder kunnen 
worden uitgewerkt.  

Het feit dat de onderhandelingsprocedure met onderhandelingen anderhalf jaar geduurd heeft terwijl 
thans een procedure van zestig dagen zou volstaan wordt door verschillende omstandigheden 
verantwoord: 

- Eerst en vooral wordt gekozen voor een open offerteaanvraag, dit wil zeggen een 
gunningswijze waarin selectie en gunning weliswaar onderscheiden fasen zijn maar op 
hetzelfde ogenblik worden uitgevoerd. Zoals gemeenteraadslid Dedecker zelf heeft 
aangegeven heeft in de onderhandelingsprocedure met bekendmaking de selectiefase drie 
maanden in beslag genomen.   

- Ten tweede is de onzekerheid die toen bestond over de aard en de duurtijd van de 
grondrechten op dit ogenblik niet meer actueel. Zoals geweten is, is de Gemeente immers 
geen eigenaar van de gronden waarop het casino gebouwd is. De Gemeente diende op die 
gronden zelf zakelijke rechten te verwerven om derden toe te laten op die gronden te bouwen 
maar wist niet of zij die rechten (tijdig) zou bekomen en voor hoelang. Die vraag is inmiddels 
opgelost. De Gemeente heeft op 27 september met de Vlaamse overheid een 
opstalovereenkomst voor 50 jaar gesloten. Terloops is erop te wijzen dat het sluiten van die 
overeenkomst zeer belangrijk is voor de Gemeente, die thans niet alleen rechten kan 
uitoefenen die sterker zijn dan voorheen maar zekerheid heeft dat zij minstens over vijftig jaar 
over die rechten zal kunnen beschikken. 

- Vervolgens is er nu duidelijkheid over de tijdelijke locatie. De Gemeente heeft gekozen voor 
het sporthotel als tijdelijke locatie. De bieders zullen niet meer de gelegenheid krijgen zelf een 
locatie te zoeken en voor te stellen. 
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- In een open offerteaanvraag wordt niet met de partijen onderhandeld, hetgeen een 
belangrijke tijdswinst genereert. 

- Heel belangrijk is, tenslotte, dat het contractueel kader dat de Gemeente aan de markt wil 
voorleggen in het kader van de eerste procedure inmiddels in detail met twee markpartijen is 
getoetst. Indien twee marktpartijen bereid gevonden zijn om het contractueel kader te 
aanvaarden is aan te nemen dat dit voor andere marktpartijen eveneens het geval zal zijn. 
Ook die in de eerste procedure bestaande onzekerheid is dus weggenomen. 

- Een volgende kritiek heeft betrekking op het versoepelen van de referenties voor multifunctionele 
gebouwen. In de eerste procedure werd een referentie van een gebouw van 25 miljoen euro, met een 
minimale oppervlakte van 4000 m2 gevraagd. Het is juist dat die eis thans wordt verlaagd tot 20 
miljoen euro. De reden daarvoor is dat in de eerste procedure kritiek is gerezen op de verhouding 
tussen 25 miljoen euro en de oppervlakte van 4000 m2, die verhouding zou een weinig realistische 
grondprijs per m2 hebben opgeleverd. Voorts is nu duidelijkheid over de prijs van het gebouw die rond 
de 27 miljoen ligt. Het is ook juist, zoals door gemeenteraadslid Dedecker is opgemerkt, dat voor de 
Raad van State discussie is gerezen over de vraag of de door BCS-Napoleon Games voorgelegde 
referentie aan het bedrag van 25 miljoen euro zou voldoen. Versluys-Golden Palace rekende evenwel 
enkel de bouwprijs en niet de promotieprijs. Het argument dat ter zake door Versluys-Golden Palace is 
opgeworpen werd bovendien door de auditeur bij de Raad van State verworpen. We achten het 
bovendien weinig waarschijnlijk dat BCS, dat een onderdeel van de Willemen Groep is, niet aan de 
voorwaarde zou kunnen voldoen. De Willemen-Groep is één van de grootste aannemingsgroepen van 
België. Het verwijt dat de referentie in het voordeel van BCS herschreven werd lijkt dan ook niet zwaar 
te wegen. Hoe dan ook is de aanpassing niet mededingingsbeperkend maar 
mededingingsbevorderend van aard.  

- Een laatste kritiek heeft betrekking op het feit dat de Gemeente geen financieel model voorschrijft 
zodat het onzeker is of de financiële modellen vergelijkbaar zullen zijn. Het is evenwel hoogst 
ongebruikelijk dat een aanbestedende overheid zelf een financieel model voorstelt omdat het dan ook 
verantwoordelijk is voor eventuele gebreken in dat model. Voorts schrijft de Gemeente op p. 61 op 
gedetailleerde wijze de voorwaarden voor waaraan het financieel model moet voldoen. Op grond van 
die voorwaarden moeten de bieders in staat geacht worden een financieel model voor te stellen dat 
onderling vergelijkbaar is.” 

Raadslid T. Dedecker verklaart dat zijn fractie zich zal onthouden bij de stemming omdat men de 
indruk heeft dat het bestek op maat van Napoleon Games werd geschreven, wat alleen al moge 
blijken uit de korte termijn van indiening. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15/12/2014 (TL1) met 
betrekking tot het project ‘Casino Middelkerke’, waarbij werd besloten een geïntegreerde 
marktbevraging uit te schrijven waarbij het ontwerp, de bouw, de financiering en de uitbating van het 
nieuwe casinogebouw inclusief bijhorende functies zoals een hotel en een restaurant, enerzijds, en 
een nieuwe concessieovereenkomst voor de uitbating van de tijdelijke en toekomstige nieuwe 
speelzaal, anderzijds, samen in de markt zouden worden geplaatst;  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 15/01/2015 (11) met betrekking tot de goedkeuring van 
de selectieleidraad aangaande het project ‘Casino Middelkerke’; 
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Gelet op de publicatie dd. 21/01/2015 in het Bulletin der Aanbestedingen en dd. 24/01/2015 in het 
Publicatieblad van de Europese Unie; 

Gelet op de publicatie van een rectificatiebericht dd. 13/03/2015 en dd. 19/03/2015 in het Bulletin der 
Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 06/07/2015 (11) aangaande de goedkeuring van de 
gunningsleidraad met betrekking tot het project ‘Casino Middelkerke’; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14/07/2015 (TL3) tot selectie 
van volgende kandidaten: 

Nr. Naam Kandidaat Adres en contact 

1. Flanders Investment Company NV 
(FICO NV) – Napoleon Games NV 

Wijngaardstraat 34, 9451 Haaltert-Kerksken (België) 

Stationsstraat 162 A, 9450 Haaltert (België) 

2. Versluys Bouwgroep BVBA – “x” 
vennootschap in oprichting onder 
de Golden Palace Group 

Zandvoordestraat 465, 8400 Oostende (België) 

Oorlogskruisenlaan 120, 1120 Brussel (België) 

 

3. Pro-Motion Consulting S.A. – 
Entergaming BV 

Av. Marie-Thérèse 36, 2132 Luxemburg (Luxemburg) 

Bredaseweg 195, 4872 LA Etten-Leur (Nederland) 

 

Gezien dd. 30/09/2015 de geselecteerde Kandidaat “Pro-Motion Consulting S.A. – Entergaming BV” 
meedeelde aan de aanbestedende overheid af te zien van het indienen van een eerste offerte en van 
de deelname aan de onderhandelingsprocedure; 

Gezien dd. 01/10/2015 de geselecteerde kandidaten “Flanders Investment Company NV (FICO NV) – 
Napoleon Games NV” en “Versluys Bouwgroep BVBA – “x” vennootschap in oprichting onder de 
Golden Palace Group” een eerste offerte indienden; 

Gezien dd. 04/11/2015 aan de inschrijvers een evaluatiefiche met betrekking tot hun eerste offerte 
werd bezorgd, alsook een geactualiseerde gunningsleidraad met het oog op de indiening van een 
tweede offerte; 

Gezien dd. 15/12/2015 door beide inschrijvers een tweede offerte werd ingediend; 

Gezien dd. 24/03/2016 aan de inschrijvers een uittreksel van het beoordelingsverslag dd. 15/03/2016 
met betrekking tot hun tweede offerte werd bezorgd. Beide Inschrijvers dienden een voldoende 
kwaliteitsvolle tweede offerte in en werden voor deelname aan de volgende fase van de 
onderhandelingsprocedure uitgenodigd; 

. 

Gezien dd. 20/06/2016 “Napoleon Games NV” middels een brief dd. 20/06/2016 de vervanging vroeg 
van “Flanders Investment Company NV (FICO NV)” door “BCS Investissement NV (Willemen Real 
Estate)” als lid van het consortium; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21/06/2016 (TL1) met 
betrekking tot de aanvaarding van de vervanging van “Flanders Investment Company NV (FICO NV)” 
door “BCS Investissement NV (Willemen Real Estate)”, overeenkomstig de daartoe voorzien bepaling 
in de gunningsleidraad en op grond van de in de beslissing uiteengezette redenen; 

Gezien dd. 24/06/2016 beide inschrijvers een BAFO-offerte indienen:  
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B.C.S. Investissement NV– Napoleon Games NV 

kandidaat- 

Opdrachtnemer 

B.C.S. Investissement NV 
(namens de 
projectvennootschap in 
oprichting) 

Boerenkrijgstraat 133 

2800 Mechelen 

België 

kandidaat- 

Speelzaaluitbater 

Napoleon Games NV Korte Keppestraat 23/06 

9320 Erembodegem 

België 

Versluys Bouwgroep BVBA –Golden Palace Group 

kandidaat- 

Opdrachtnemer 

Versluys Bouwgroep BVBA Zandvoordestraat 465 

8400 Oostende 

België 

kandidaat- 

Speelzaaluitbater 

Golden Palace Casino NV (in 
oprichting) 

Oorlogskruisenlaan 120 

1120 Neder-Over-
Heembeek 

België 

General Automatic 
Amusement NV 

Oorlogskruisenlaan 120 

1120 Neder-Over-
Heembeek 

België 

Citexar NV Oorlogskruisenlaan 120 

1120 Neder-Over-
Heembeek 

België 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12/07/2016 (TL4) om, op 
grond van de in die beslissing opgenomen redenen, de BAFO-offerte van inschrijver “Versluys 
Bouwgroep BVBA – “x” vennootschap in oprichting onder de Golden Palace Group” onregelmatig te 
verklaren en niet voor verdere beoordeling in aanmerking te nemen en de inschrijver “BCS 
Investissement NV –Napoleon Games NV” voorlopig en overeenkomstig artikel 5.11 van de 
gunningsleidraad als voorkeursbieder aan te duiden; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25/07/2016 om het project 
‘Casino Middelkerke’ aan de inschrijver “BSC Investissement NV-Napoleon Games“ te gunnen; 

Gezien de inschrijver inschrijver “Versluys Bouwgroep BVBA – “x” vennootschap in oprichting onder 
de Golden Palace Group” dd. 10/08/2016 bij uiterst dringende noodzakelijkheid een schorsingsberoep 
bij de Raad van State heeft ingediend tegen de beslissing tot aanduiding van de voorkeursbieder dd. 
12/07/2016 (TL4), tegen de gunningsbeslissing dd. 25/07/2016 (41) en tegen de vervanging van het 
consortium dd. 21/06/2016 (TL1); 

Gezien het arrest dd. 15/09/2016 met nummer 235.777 van de Raad van State waarbij de schorsing 
wordt bevolen van de gunningsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 
25/07/2016 (41) waarbij de opdracht voor het project aan inschrijver “BCS Investissement NV –
Napoleon Games NV” werd gegund; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27/09/2016 (42) met 
betrekking tot de stopzetting van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor het project 
‘Casino Middelkerke’ 
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Gezien de concessieovereenkomst met de NV Micas een einde neemt op 31/12/2016 en om bijgevolg 
een nieuwe concessieovereenkomst met een speelzaaluitbater te kunnen sluiten, de gemeente geen 
andere mogelijkheid heeft dan op korte termijn een marktbevraging te organiseren; 

Gezien het arrest van de Raad van State geen afbreuk doet aan de eerdere besluitvorming van de 
gemeente met betrekking tot de keuze om het oude casinogebouw af te breken en een nieuw 
casinogebouw met een multifunctioneel programma te laten realiseren; 

Gezien de gemeente evenmin zijn houding heeft veranderd ten opzichte van de noodzaak of, 
minstens, de voordelen van een geïntegreerde marktbevraging, dit wil zeggen dat het voorwerp 
daarvan niet alleen de uitbating van de (tijdelijke) speelzaal zou zijn, maar ook het ontwerp, de 
ontwikkeling en de realisatie van het nieuwe casinogebouw. Het blijft immers de overtuiging van de 
gemeente dat alleen zo een geïntegreerde marktbevraging toelaat het casino onderdeel te doen 
uitmaken van een breder project inzake vrijetijdseconomie; (cf. besluit van het college van 
burgemeester en schepenen dd. 14/12/2014 – TL1). Het project blijft ook gestructureerd als een 
project met een vaste en een voorwaardelijke tranche om de overgang van een situatie waarin het 
bestaande casinogebouw wordt afgebroken en een tijdelijk casino uitgebaat wordt naar een volledig 
casinogebouw mogelijk te maken. Die overgang impliceert, onder meer, dat de partijen de tijd en de 
mogelijkheid krijgen om het door hen ingediende wedstrijdontwerp tot een uitvoerbaar en vergund 
ontwerp om te zetten; 

Gezien de nieuwe gunningsprocedure toelaat dat alle geïnteresseerde marktpartijen, dit wil zeggen 
ook de partijen die niet aan de eerste gunningsprocedure hebben deelgenomen, kunnen deelnemen 
aan de nieuwe procedure. Die wens om maximale mededinging te garanderen moet met een aantal 
bekommernissen van de gemeente verzoend worden: snelheid (gelet op het aflopen van de huidige 
concessie en de beperkte mogelijkheden om die concessie te verlengen), juridische zekerheid, ...  

Gezien uit de afweging van de opties, de keuze voor een algemene offerteaanvraag het meest aan de 
bekommernissen tegemoet komt; 

Gezien het bestek voor die algemene offerteaanvraag zoveel als mogelijk kan geënt worden op de 
opdrachtdocumenten voor het stopgezette project, aangepast aan de duidelijkheid die de Gemeente 
inmiddels heeft gekregen over een aantal aspecten (opstalovereenkomst, tijdelijke locatie in het 

sporthotel, …), het voortschrijdend inzicht en de gewijzigde omstandigheden; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, B. 
Ryckewaert, S. Van den Bossche, L. Maesen, D. Van Den Broucke en A. Goethaels die zich 
onthouden 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het bestek ‘project Casino Middelkerke’ middels algemene offerteaanvraag, 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 de bevoegde diensten. 

Stemming: 14 stemmen voor, 10 onthoudingen 

5. TMVW - kapitaalverhoging door inbreng in natura - goedkeuring 

De financieel beheerder is bij de behandeling van de agendapunten 5, 6 en 7 (ivm TMVW)  aanwezig 
als deskundige. 

De heren Tom Devos en Paul Ballinckx van TMVW vervoegen de vergadering als deskundigen voor 
de behandeling van de agendapunten 5, 6 en 7 (ivm TMVW). Zij overhandigen een document met 
slides. Dit document wordt in het dossier gevoegd.  
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Op de vraag van raadslid T. Dedecker of Middelkerke een zelfde bedrag krijgt volgens de nieuwe 
vergoedingsregeling in vergelijking met de vroegere dividendenregeling, antwoorden de TMVW-
deskundigen bevestigend. Volgens hen is deze omzetting neutraal voor de gemeentelijke financiën. 
Op de opmerking van raadslid J.M. Dedecker dat er aanvankelijk een negatief verschil was voor de 
gemeente van 9%, antwoorden de TMVW-deskundigen dat er een actualisatie is gebeurd en dat 
Middelkerke evenveel krijgt als volgens de dividendenregeling. 

Raadslid Franky Annys, die optrad als waarnemend voorzitter van de commissievergadering waarbij 
dit probleem werd aangekaart, stelt dat in de commissie de regeling niet duidelijk was, maar dat dit nu 
opgelost is. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 
2001; 

Gelet op de statuten van TMVW; 

Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW, voor de toevoeractiviteit en/of de 
distributieactiviteit; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur TMVW van 26/05/2016 om het nog niet uitgekeerd 
dividend van het boekjaar 2014 om te zetten in het variabel kapitaal middels de uitgifte van F2-
aandelen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 08/09/2016 (6) houdende de verdaging van het 
agendapunt “TMVW - kapitaalverhoging door inbreng in natura - goedkeuring”; 

Gezien het schrijven van de gemeente aan Farys dd. 12/09/2016 met o.m. de vraag tot verduidelijking 
en toelichting; 

Gezien de aanvullende inlichtingen ivm de impact van de door de TMVW voorgestelde regeling op de 
gemeentelijke financiën, zoals blijkt uit de brief van Farys dd. 15/09/2016; 

Gezien de nieuwe regeling (“structurele kostenvergoeding”) voor de gemeente niet voordeliger is dan 
de dividendenregeling; 

Gezien er voor de gemeente geen valabele of gunstiger alternatieven zijn: indien de gemeente niet 
akkoord gaat, dan zal TMVW onder de vennootschapsbelasting vallen (wat een negatieve impact 
heeft op de waarde van de dividenden). Elke vennoot moet zich ofwel akkoord ofwel niet akkoord 
verklaren met de voorgestelde kapitaalverhoging, zodat ook een gebeurlijke onthouding ook niet tot de 
mogelijkheden behoort; 

Bijgevolg en op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het advies van de commissie algemeen beleid dd. 06/10/2016; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het voorstel van TMVW tot omzetting van het nog niet-uitgekeerd dividend van het boekjaar 2014 in 
het variabel kapitaal middels de uitgifte van F2-aandelen, goed te keuren. 

Artikel 2:  

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. TMVW - statutenwijziging - goedkeuring 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 08/09/2016(7) houdende de verdaging van het 
agendapunt “TMVW – statutenwijziging – goedkeuring”; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad tijdens de zitting van heden i.v.m. de kapitaalsverhoging 
door inbreng in natura; 

Gezien de motivatie vervat in voornoemd besluit; 

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 06 juli 
2001; 

Gelet op de statuten van TMVW; 

Overwegende dat de gemeente Middelkerke aangesloten is bij TMVW; 

Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de vennoten werd overgemaakt met 
schrijven van 05/07/2016; 

Gelet de toelichting door TMVW m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage aan onderhavig besluit 
wordt gevoegd; 

Gezien het advies van de commissie algemeen beleid dd. 06/10/2016; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over dit voorstel; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De voorgestelde statutenwijziging van de TMVW, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp 
goed te keuren. 

Artikel 2:  

Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordigers deze wijzigingen op de buitengewone algemene 
vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. 

Artikel 3:  

Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan TMVW. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. TMVW - oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 

6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring en aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in het overlegorgaan 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 43 §2, 5° 
dat stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de oprichting van extern verzelfstandigde 
agentschappen en het beslissen tot oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in 
instellingen, verenigingen en ondernemingen;  

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op 
heden gewijzigd, in het bijzonder artikel 25 en volgende;  
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Gelet op de deelname van de gemeente in TMVW in de divisie Aanvullende Diensten en 
overwegende dat TMVW haar werking en organisatie moet conformeren naar het decreet van 6 juli 
2001 houdende intergemeentelijke samenwerking (DIS); 

Overwegende dat door bovenvermelde conformering naar het DIS TMVW de activiteit in het kader van 
de divisie Aanvullende Diensten niet langer  kan opnemen en de activiteit dient onder te brengen in 
een nieuwe intergemeentelijke samenwerking;  

Overwegende dat de deelname in TMVW ontstaan is uit de behoefte van de gemeente naar 
samenwerking voor complexe dossiers;  

Overwegende dat de deelname in TMVW haar meerwaarde heeft aangetoond op operationeel en 
financieel vlak, door schaaleffecten, geoptimaliseerde personeelsaanwending en de oordeelkundige 
begeleiding van realisatie en beheer van (nieuwe) infrastructuur; 

Overwegende dat TMVW zelf zal worden betrokken bij de oprichting van de nieuwe intergemeentelijke 
samenwerking; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;  

Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 06/10/2016; 

Overwegende dat de gemeente overeenkomstig artikel 25 van het decreet van 6 juli 2001 houdende 

de intergemeentelijke samenwerking vertegenwoordigd wordt in het overlegorgaan door een lid van 

het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien de kandidaturen van schepen F. Ampe-Duron en M. Landuyt, respectievelijk als 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in het overlegorgaan; 

Gelet op artikels 28, 35 en 43 §2-5° van het gemeentedecreet; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam effectief vertegenwoordiger Ja Neen 

Ampe-Duron Francine 
16 8 

Er zijn 0 blanco en 0 ongeldige stembiljetten. 

Naam en voornaam plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Ja Neen 

Landuyt Michel 16 8 

Er zijn 0 blanco en 0 ongeldige stembiljetten. 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraad overweegt de deelname aan een dienstverlenende vereniging in het kader van de 
studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van o.a. logistiek, 
projectorganisatie, aankoop en facility management en neemt daartoe deel aan de werkzaamheden 
van het met dat doel in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking op te richten overlegorgaan. 

Artikel 2:  

F. Ampe-Duron, schepen, wordt aangeduid als lid van het college van burgemeester en schepenen 
die effectief zitting zal hebben in het overlegorgaan bedoeld in artikel 1. 

Artikel 3: 
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M. Landuyt, schepen, wordt aangeduid als lid van het college van burgemeester en schepenen als 
plaatsvervanger voor het effectieve lid in het overlegorgaan bedoeld in artikel 1. 

Artikel 4  

Het overlegorgaan zal in deze voorbereidende fase de volgende opdrachten uitvoeren:  

1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de studie, 
organisatie en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van onder andere logistiek, 
projectorganisatie, aankoop en facility management. 

2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke oprichting van 
een dienstverlenende vereniging, stelt het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het 
decreet houdende intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel 
ter beschikking waarin de volgende documenten opgenomen zijn:  

- een grondige motiveringsnota; 

- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan 
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie 
van de dienstverlenende vereniging; 

- een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 
controlemogelijkheden op de uitvoering; 

- een ontwerp van statuten. 

Artikel 5 

Aan het overlegorgaan wordt opgedragen om tegen uiterlijk 15 december 2016 haar eindrapport te 
bezorgen ter verdere beraadslaging in de respectieve gemeenteraden. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Infrax west - algemene vergadering dd. 24/10/2016 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Infrax west; 

Gezien de gemeente bij brief van 23/08/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Infrax west op 24/10/2016 om 18 uur; 

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid 
artikels 39, 44 en 79 §2; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 24/04/2014 waarbij: 

 Raadslid F. Annys werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
volledige duur van de legislatuur; 

 Raadslid N. Lejaeghere werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de volledige duur van de legislatuur; 

Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 06/10/2016; 
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de buitengewone algemene vergadering van Infrax west op 24/10/2016 om 18 uur. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan 
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan Infrax west en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

9. Efin nv - buitengewone algemene vergadering dd. 17/11/2016 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Efin nv; 

Gezien de gemeente bij brief van 14/09/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Efin nv op 17/11/2016 om 20u00; 

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid 
artikels 39, 44 en 79 §2; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/11/2013 waarbij: 

Kristof Devos werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige 
duur van de legislatuur; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/02/2013 waarbij: 

Tom Houthoofdt werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
volledige duur van de legislatuur; 

Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd.06/10/2016; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de buitengewone algemene vergadering van Efin nv op 17/11/2016 om 20u00. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan 
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan Efin nv en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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10. Toerisme Middelkerke vzw – voordracht lid raad van bestuur t.v.v. M. D'Hondt (N-VA-fractie) 

Op de vraag van raadslid D. Demarcke hoe het komt dat er 2 kandidaturen werden ingediend door 2 
raadsleden die blijkbaar tevens fractieleider zijn, antwoordt P. Van Looy dat de N-VA-fractie uit 2 
raadsleden bestaat. Die 2 raadsleden beschouwen zichzelf als fractieleider. Er is geen derde raadslid 
in de fractie die kan beslissen. Andere fracties of de gemeenteraad kunnen de knoop niet doorhakken. 
Het fractieleiderschap is geen officiële functie. Beide raadsleden worden dan ook beschouwd als 
fractieleider. De beide kandidaturen werden –wat dit aspect betreft- dan ook correct ingediend. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de statuten van vzw Toerisme Middelkerke vzw; inzonderheid artikel 23 §2, luidend als volgt: 

 “ §2. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:  

- De gemeenteraad draagt 12 bestuurders voor, waaronder het lid dat binnen het college van 
burgemeester en schepenen het toerisme onder zijn bevoegdheid heeft. Die voordracht 
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de door de 
gemeente voorgedragen leden van de Raad van Bestuur is van hetzelfde geslacht. Indien niet 
aan die vereiste wordt voldaan geldt deze vereiste voor de door de fracties voorgedragen 
leden. Indien dan nog niet aan de vereiste wordt voldaan, geldt deze vereiste zowel voor de 
meerderheidsfracties als voor de oppositiefracties. Levert ook dit niet verplichte resultaat op, 
dan duidt de grootste fractie onder de meerderheidsfracties iemand van het minst 
vertegenwoordigde geslacht aan, indien de vereiste niet werd voldaan door deze fracties, 
en/of duidt de grootste fractie onder de oppositiefracties iemand van het minst 
vertegenwoordigde geslacht aan, indien aan de vereiste niet werd voldaan door deze fracties.  

Deze bestuurders moeten voldoen aan de voorwaarden om tot gemeenteraadslid van de 
gemeente Middelkerke verkozen te worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van 
het lokale en provinciale kiesdecreet.   

- De leden van categorie C dragen 1 bestuurder voor. 

- De leden van categorie D dragen 1 bestuurder voor.” 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 16/06/2014(11) houdende de goedkeuring van de 
verdeelsleutel van de raad van Bestuur als volgt:  

CD&V   2 bestuurders 

LDD   3 bestuurders 

N-VA   1 bestuurder 

Open-VLD    5 bestuurders 

Progressief Kartel 1 bestuurder 

Gelet op het schrijven dd. 07/09/2016 en ontvangen op het secretariaat op 14/09/2016 van Martine 
D’Hondt houdende het indienen van haar ontslag als bestuurder van de Raad van Bestuur van 
Toerisme Middelkerke vzw; 

Overwegende dat bijgevolg dient te worden overgegaan tot de vervanging van een bestuurder in de 
Raad van Bestuur; 

Gezien de mail dd. 26/09/2016 (13u.56) vanwege raadslid A. Goethaels houdende de 
kandidatuurstelling van de heer K. Knockaert als kandidaat van de N-VA-fractie ter vervanging van M. 
D’Hondt; 
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Gezien de mail dd. 27/09/2016 (13u 03) vanwege raadslid D. Van Den Broucke houdende de 
kandidatuurstelling van de heer G. Steelant als kandidaat van de N-VA-fractie ter vervanging van M. 
D’Hondt; 

Gezien de N-VA-fractie uit 2 raadsleden bestaat en beide raadsleden zich als N-VA fractieleider 
beschouwen; 

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

Overwegende dat de gemeenteraad de bestuurders voordraagt; 

Gelet op de geheime stemming met volgend resultaat: 

Naam ja neen 

Knockaert Kurt 9 1 

Steelant Guy 15 6 

Er zijn 0 blanco en 0 ongeldige stembiljetten. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Guy Steelant (°22/06/1947 en wonende Zeedijk 292 bus 26, 8430 Middelkerke) wordt voorgedragen 
als lid van de Raad van Bestuur van de vzw ‘Toerisme Middelkerke’ in vervanging van Martine 
D’Hondt (N-VA-fractie). 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van de algemene vergadering van de vzw 
Toerisme Middelkerke en aan betrokkene. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Middelkerke in de 

hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2017 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Middelkerke dd. 14/10/2014 (14) houdende de instap in 
de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen vanaf 1 januari 2015 en het goedkeuren van de financiële 
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten; 

Gelet op de bespreking van het ontwerp begroting 2017 van de Hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen op het Zonecollege van 1 september 2016 en op de Zoneraad van 12 september 2016; 

Overwegende de infovergadering van 27 september 2016 voor de gemeenteraden van de 17 steden 
en gemeenten van de Hulpverleningszone met betrekking tot onder andere de ontwerpbegroting 
2017; 

Overwegende dat het uitgaande van de autonomie van de gemeente aangewezen is dat de gemeente 
zich akkoord verklaart met de gemeentelijke werkingsbijdrage die in de begroting 2017 van de 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen ingeschreven zal worden; 

Overwegende de ontwerpbegroting 2017 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, ontvangen 
op 14 september 2016; 
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Overwegende dat het benodigde budget voor de financiering van deze uitgave ten bedrage van 
€ 1.038.389 voorzien is op budgetsleutel 04100/6494000 van het exploitatiebudget 2017; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het aandeel van de gemeente Middelkerke in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 
1 West-Vlaanderen op € 1.038.389 vast te stellen op budgetsleutel 04100/6494000 van het 
exploitatiebudget 2017. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit over te maken aan de voorzitter van de Zoneraad van de Hulpverleningszone 1 
West-Vlaanderen, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp en aan de gemeentelijke dienst financieel beheer. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. Reglement tot invoering van taxicheques voor jongeren - goedkeuring 

Op de vraag van raadslid A. Goethaels of Oostende in de regeling betrokken is, antwoordt schepen B. 
Vandekerckhove dat de beperking i.v.m. het grondgebied verdwenen is.  

Volgens raadslid L. Maesen gaat het om een te lage tussenkomst. Hij had liever hogere bedragen 
gezien en verwacht een verbetering na evaluatie. Schepen B. Vandekerckhove zegt dat de bedragen 
en de regeling werden overgenomen van de partnergemeenten. Indien de evaluatie positief is dan 
kunnen de bedragen wat hem betreft omhoog.  

Raadslid J.M. Dedecker noemt de regeling ‘much ado about nothing’. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26/01/2016 (61) houdende de 
principiële goedkeuring voor de invoering van taxichefs voor jongeren; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 23/06/2016(7) houdende de verdaging van het 
agendapunt i.v.m. invoering van taxicheques voor jongeren; 

Gezien de aanvullende stukken; 

Gelet op het memorandum van de jeugdraad waarin zij de invoering van taxicheques vragen; 

Overwegende de voorbije jaren een aantal Middelkerkse jongeren in het weekend het leven lieten in 
het verkeer en taxicheques jongeren een veilig alternatief biedt als ze uitgaan in plaats van zelf achter 
het stuur te kruipen; 

Gelet op de intergemeentelijke samenwerking tussen Nieuwpoort, de Panne, Koksijde en Veurne mbt 
taxicheques voor jongeren; 

Gelet op het reglement taxicheques, goedgekeurd door de andere deelnemende gemeenten; 

Gelet op het charter voor taxibedrijven, goedgekeurd door de andere deelnemende gemeenten; 

Gelet voor dit initiatief een jaarlijks budget van € 2.000 nodig is; 

Gezien artikel 42§3 van het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  
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Het reglement “taxicheques voor jongeren” wordt goedgekeurd volgens de tekst opgenomen als 
bijlage bij dit besluit om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Het charter van taxibedrijven wordt goedgekeurd volgens de tekst opgenomen als bijlage bij dit besluit 
om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 2: 

Het reglement bedoeld in artikel 1 treedt in werking op 01/11/2016. 

Artikel 3: 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

13. 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 volgende politieverordeningen uitgevaardigd heeft: 

 Op 19/07/2016 n.a.v. optredens in de Nieuwe Tuin op dinsdag vanaf 19/07/2016 tot en met 
23/08/2016 

 Op 19/07/2016 n.a.v. Spa Summer Movies vanaf 21 tot 23/07/2016 

 Op 19/07/2016 n.a.v. K3 Kids Event op 24/07/2016 

 Op 03/08/2016 n.a.v. een workshop strandbloemen maken in Kusthitories op 05/08/2016 

 Op 09/08/2016 n.a.v. plaatsen van MF-borden op 13/08/2016 n.a.v. Nostalgie Beach Festival 

Neemt akte: 

Artikel 1: 

Van de navolgende besluiten die door de burgemeester werden genomen op 19/07/2016 (3), op 
03/08/2016 en op 09/08/2016: 

 ‘Besluit burgemeester dd. 19/07/2016 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. 

optredens in de Nieuwe Tuin op dinsdag vanaf 19/07/2016 tem 

23/08/2016 

besluit van de burgemeester 

Wij, Janna Rommel - Opstaele, burgemeester van de gemeente Middelkerke; 

Gezien de aanvraag vanwege De Nieuwe Tuin – Bart Waterschoot, Kerkstraat 10 te 8430 Middelkerke 
tot het voorbehouden van parkeerplaatsen nav optredens op dinsdagavond vanaf 19/07/2016 tem 
23/08/2016; 

Gezien de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen gepland is op 
26/07/2016 en dat het college bijgevolg niet tijdig een besluitvorming kan nemen; 

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; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis ingevoegd bij wet van 12 december 
2006; 

Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005; 
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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 de noodzaak een aanvullend reglement op te stellen ter gelegenheid van bedoeld 
evenement, teneinde een vlot verloop van de organisatie te verzekeren; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20/01/2015 (TL3) 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: 

 Oudstrijdersplein – 6 parkeerplaatsen 

Gezien artikel 28 §2 van de gemeentelijke algemene politieverordening (APV); 

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

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van optredens in De Nieuwe Tuin worden volgende 
verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1: 

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

1.1 Op 19/07/2016 – 26/07/2016 – 02/08/2016 – 09/08/2016 – 16/08/2016 en 23/08/2016 
telkens vanaf 12u00 tot 24u00: 

 Oudstrijderspein – 6 parkeerplaatsen 

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 secretariaat. 

Artikel 2: 

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 3: 

De nodige verkeerssignalisatie zal door de gemeente aangebracht worden. 

Artikel 4: 

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

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de organisator (De Nieuwe Tuin – Bart Waterschoot, Kerkstraat 10 te 8430 
Middelkerke), de dienst parkeerbeheer, de werf en de lokale politie. 
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Besluit burgemeester dd. 19/07/2016 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. Spa 

Summer Movies van 21 tot 23/07/2016 

besluit van de burgemeester 

Wij, Janna Rommel - Opstaele, burgemeester van de gemeente Middelkerke; 

Gezien de aanvraag vanwege dienst evenementen tot het voorbehouden van parkeerplaatsen n.a.v. 
Spa Summer Movies vanaf 21/07/2016 tem 24/07/2016; 

Gezien de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen gepland is op 
26/07/2016 en dat het college bijgevolg niet tijdig een besluitvorming kan nemen; 

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; 

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 de noodzaak een aanvullend reglement op te stellen ter gelegenheid van bedoeld 
evenement, teneinde een vlot verloop van de organisatie te verzekeren; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20/01/2015 (TL3) 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: 

 Parking Normandlaan – bovenste gedeelte – 15 parkeerplaatsen 

Gezien artikel 28 §2 van de gemeentelijke algemene politieverordening (APV); 

Gelet op het  advies van de lokale politie; 

Gelet op het  advies van de brandweer; 

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van  worden volgende verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1: 
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Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat: 

1.1. Vanaf 19/07/2016 om 07u00 tot 24/07/2016 om 23u00: 

 Parking Normandlaan – bovenste gedeelte – 15 parkeerplaatsen 

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 secretariaat. 

Artikel 2: 

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 3: 

De nodige verkeerssignalisatie zal door de gemeente aangebracht worden. 

Artikel 4: 

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

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de organisator (dienst evenementen – Magalie Opsomer), de dienst 
parkeerbeheer, de werf en de lokale politie. 

Besluit burgemeester dd. 19/07/2016 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. K3 Kids 

Event op 24/07/2016 

besluit van de burgemeester 

Wij, Janna Rommel - Opstaele, burgemeester van de gemeente Middelkerke; 

Gezien de aanvraag vanwege dienst evenementen, Tijl Vandenabeele - Spermaliestraat 1 te 8430 
Middelkerke (0498 90 58 38) houdende de toelating tot het gebruik van het openbaar domein n.a.v. 
K3 Kids Event op 24/07/202016; 

Gezien het besluit van de burgemeester dd. 31/05/2016 (BB6) waarbij toelating werd verleend tot het 
organiseren van voornoemd evenement op het openbaar domein; 

Gezien het besluit van het schepencollege dd. 14/06/2016 (92) i.v.m. “Tijdelijk politiereglement op het 
verkeer te Middelkerke n.a.v. K3 Kids Event op 24/07/2016; 

Overwegende dat er wijzigingen dienen te gebeuren; 

Gezien de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen gepland is op 
25/07/2016 en dat het college bijgevolg niet tijdig een besluitvorming kan nemen; 

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; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis ingevoegd bij wet van 12 december 
2006; 
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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;  

Gezien het uitsluitend gemeentewegen betreft; 

Gelet op het  advies van de lokale politie met opmerkingen opgenomen in dit besluit; 

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van K3 Kids Event op 24/07/2016 worden volgende 
verkeersverordeningen ingevoerd:: 

Artikel 1: 

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

1.1 Op 24/07/2016 vanaf 05u00 tot 23u59: 

- Koning Ridderdijk - gedeelte tussen rondpunt t.h.v. De Kwinte en Strandlaan 

- Strandlaan - volledig 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E3. 

Dit artikel is niet van toepassing op voertuigen van veiligheidsdiensten en op voertuigen die in directe 
relatie staan met het evenement waarvoor dit besluit geldt. 

Artikel 2: 

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

2.1 Op 24/07/2016 vanaf 05u00 tot 23u59: 

- Koning Ridderdijk - gedeelte tussen rondpunt t.h.v. De Kwinte en Strandlaan 

- Strandlaan - volledig 

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

Dit artikel is niet van toepassing op voertuigen van veiligheidsdiensten, op voertuigen die in directe 
relatie staan met het evenement waarvoor dit besluit geldt en op voertuigen naar of uit de privé 
parking verbonden aan de Calidris. 

Artikel 3: 

Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven in volgende straat: 

3.1 Op 24/07/2016 vanaf 05u00 tot 23u59: 

- Koning Ridderdijk - gedeelte tussen rondpunt t.h.v. De Kwinte en Oceaanlaan 

Het signalisatiebord C3 zal afgedekt worden. 

Artikel 4: 
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Er wordt een verbod voor alle verkeer ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ ingevoerd in volgend 
gedeelte van straat: 

4.1 Op 24/07/2016 vanaf 05u00 tot 23u59: 

- Oceaanlaan - gedeelte tussen Golvenlaan en Koning Ridderdijk 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord C3 met onderbord ‘plaatselijk 
verkeer’. 

Artikel 5: 

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 6: 

De nodige verkeerssignalisatie zal door de gemeente aangebracht worden. 

Artikel 7: 

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

Artikel 8: 

Het besluit van het schepencollege dd. 14/06/2016 (92) i.v.m. “Tijdelijk politiereglement op het verkeer 
te Middelkerke n.a.v. K3 Kids Event op 24/07/2016 wordt niet van toepassing verklaard en zal 
bijgevolg zonder gevolg blijven; 

Artikel 9: 

Afschrift van dit besluit aan de organisator (dienst evenementen, Tijl Vandenabeele), de dienst 
parkeerbeheer, de werf en de lokale politie. 

Besluit burgemeester dd. 03/08/2016 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. een 

workshop strandbloemen maken in Kusthistories op 05/08/2016 

besluit van de burgemeester 

Wij, Janna Rommel - Opstaele, burgemeester van de gemeente Middelkerke; 

Gezien de aanvraag dd. 02/08/2016/20 vanwege dienst Erfgoed tot het het voorbehouden van 
parkeerplaatsen n.a.v. een workshop strandbloemen maken in Kusthistories op 05/08/2016; 

Gezien de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen gepland is op 
16/08/2016 en dat het college bijgevolg niet tijdig een besluitvorming kan nemen; 

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; 

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; 



 

 
07/10/2016 

 

 
 

 

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;  

Gezien de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op gemeentewegen; 

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

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20/01/2015 (TL3) 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 Joseph Casselaan, noordkant, gedeelte vanaf het kruispunt met de Paul de Smet de 
Naeyerstraat langsheen de gevel van het museum ‘Kusthistories’ (= Joseph Casselaan 1); 

Gezien artikel 28 §2 van de gemeentelijke algemene politieverordening (APV); 

Gezien door de laattijdige aanvraag het advies van de lokale politie niet meer kan gevraagd worden; 

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van een workshop strandbloemen maken in Kusthistories 
worden volgende verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1: 

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

1.2 Op 05/08/2016 vanaf 13.00u tot 18.00u: 

 In de Joseph Casselaan, noordkant, gedeelte vanaf het kruispunt met de Paul de Smet de 
Naeyerstraat langsheen de gevel van het museum ‘Kusthistories’ (= Joseph Casselaan 1); 

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 secretariaat. 

Artikel 2: 

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 3: 

De nodige verkeerssignalisatie zal door de gemeente aangebracht worden. 

Artikel 4: 

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

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de organisator (), de dienst parkeerbeheer, de werf en de lokale politie. 
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Besluit burgemeester dd. 09/08/2016 

Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. plaatsen 

MF-borden op 13/08/2016 n.a.v. Nostalgie Beach Festival 

besluit van de burgemeester 

Wij, Janna Rommel - Opstaele, burgemeester van de gemeente Middelkerke; 

Gezien de aanvraag dd. 09/08/2016 vanwege lokale politie – cel verkeer, Johan Tratsaert, 
Spermaliestraat 21 te 8430 Middelkerke tot het plaatsen van MF-borden n.a.v. Nostalgie Beach 
Festival op 13/08/2016; 

Gezien de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen gepland is op 
16/08/2016 en dat het college bijgevolg niet tijdig een besluitvorming kan nemen; 

Overwegende dat ieder uitstel gevaar met zich zou kunnen meebrengen en aan het publiek en de 
weggebruikers schade zou berokkenen; 

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;  

Gezien de aanvraag betrekking heeft op gewestwegen; 

Gezien de aanvraag tevens betrekking heeft op gemeentewegen; 

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

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20/01/2015 (TL3) ivm 
voorbehouden parkeerplaatsen i.h.k.v. evenementen; 

Gezien de vraag van de dossierbeheerder om ter gelegenheid van het plaatsen van duidelijke 
signalisatie, nl. MF-borden van de lokale politie volgende tijdelijke parkings/parkeerverboden in te 
voeren: 

 Parklaan – zuidkant – dichtste parkeerplaats tegen Louis Logierlaan (thv kmp 44.45) – 10 
meter 

 Louis Logierlaan – oostkant – meest noordelijk gelegen parkeerplaatsen – 10 meter 

 Henri Jasparlaan – zuidkant – thv hoek met Irislaan – 10 meter 

 Badenlaan – thv huisnummer 80 – 10 meter 
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Gezien artikel 28 §2 van de gemeentelijke algemene politieverordening (APV); 

Beslissen 

Ter gelegenheid van het organiseren van Nostalgie Beach Festival worden volgende 
verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1: 

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

1.3 Op 13/08/2016 vanaf 08u00 tot 14/08/216 om 02u00: 

 Parklaan – zuidkant – dichtste parkeerplaats tegen Louis Logierlaan (thv kmp 44.45) – 10 
meter 

 Louis Logierlaan – oostkant – meest noordelijk gelegen parkeerplaatsen – 10 meter 

 Henri Jasparlaan – zuidkant – thv hoek met Irislaan – 10 meter 

 Badenlaan – thv huisnummer 80 – 10 meter 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E3. 

Dit artikel is niet van toepassing op de wagen met het MF-signalisatiebord. 

Artikel 2: 

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 3: 

De nodige verkeerssignalisatie zal door de gemeente aangebracht worden. 

Artikel 4: 

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

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de lokale politie – cel verkeer, Johan Tratsaert, Spermaliestraat 21 te 8430 
Middelkerke, de dienst parkeerbeheer en de werf.’ 

 

 

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. 

14. Vervangen verlichting bibliotheek Middelkerke - goedkeuring beschrijving en raming alsook 

vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat tijdens onderzoek door de milieudienst werd vastgesteld dat er kan bespaard 
worden op het elektriciteitsverbruik in de bibliotheek door vervanging van de verlichting door LED-
verlichting; 

Gezien deze werken zouden worden uitgevoerd door de gemeentelijke werkhuizen; 

Overwegende dat dus alleen de lampen (en een aantal kleine toebehoren) dienen te worden 
aangekocht; 
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Gezien de kostprijs hiervoor geraamd wordt op € 12.500, maar dat deze kosten al na een paar jaar 
terugverdiend kunnen worden; 

Overwegende dat de nodige middelen voorzien zijn onder actie 4.1.4.1., beleidsitem 01190, algemeen 
rekeningnummer 2210007 (energie-efficiëntere vervangingen doorvoeren); 

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Gezien alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste 
dag voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes. 

Gezien volgens artikel 26§1.1°a) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Gelet op de technische beschrijving van de benodigde materialen; 

Gezien het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is in het huidig stadium van de 
besluitvorming; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel en de raming voor de vervanging van de lampen in de 
bibliotheek Middelkerke door Led-verlichting.   De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in de technische beschrijving en zoals opgenomen in de uitvoeringsregels voor de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming 
bedraagt € 12.500 

Artikel 2: 

De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2016 vastgelegd worden als 
volgt:  

Beleidsitem / AR 
01190/2210007 (energie-efficiëntere vervangingen 
doorvoeren) 

Actie / overig beleid Actie 4.1.4.1. 

Beschikbaar krediet € 50.000 

Raming € 12.500 

Artikel 4: 

Het schepencollege te gelasten met de uitvoering van deze opdracht. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

15. Gemeente - budgetwijziging 2/2016 - vaststelling 

De financieel beheerder is bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig als deskundige. 



 

 
07/10/2016 

 

 
 

 

Uit het antwoord op de vraag van raadslid J.M. Dedecker naar toelichting bij de aanpassing van de 
erelonen in de rubriek ‘Casino’ (p. 27-toelichting) blijkt het om een kredietverschuiving te gaan (van 
2018 naar 2016). De burgemeester voegt er aan toe dat de kosten voor de nieuwe procedure veel 
lager zullen zijn, omdat al heel wat voorbereidend werk gebeurd én betaald is. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus en de latere wijzigingen; 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 van 22 maart 2013 met instructies voor het opstellen van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 en de latere omzendbrieven; 

Gelet op het ontwerp van budgetwijziging 2 van 2016; 

Gelet op het advies van het managementteam van 01/09/2016; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27/09/2016; 

Overwegende dat voor 2016 zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge positief 
zijn; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, B. 
Ryckewaert, S. Van  den Bossche en A. Goethaels die tegen stemmen. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Budgetwijziging 2 van 2016 vast te stellen volgens het voorliggend ontwerp, financieel in evenwicht 
als volgt: 

 Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge 

BW 2/2016 8.875.719 4.528.515 

 

Artikel 2:  

Dit besluit wordt samen met de documenten aangaande budgetwijziging 2 van 2016 overgemaakt aan 
de provinciegouverneur en het agentschap binnenlands bestuur. 

Stemming: 16 stemmen voor, 8 stemmen tegen 

16. Kerkfabrieken - budgetwijzigingen 2016 - aktename 

 De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad 08/10/2015 houdende de aktename door de gemeenteraad van de 

budgetten 2016 van de kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente; 

Gezien de via het Centraal Kerkbestuur ingediende budgetwijzigingen 2016;  

Overwegende dat de investeringstoelage voor de kerkfabriek St. Willibrorduskerk geen extra uitgave voor de 

gemeente met zich meebrengt (dit is een overdracht van toegewezen krediet); 

Gezien de gemeentelijke bijdrage in de budgetten, na de wijzigingen, binnen de grenzen blijft van het bedrag 

opgenomen in de goedgekeurde meerjarenplannen; 

Gezien artikel 50 van voornoemd decreet; 
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Neemt akte: 

Artikel 1:  

Van de budgetwijzigingen 2016 van onderstaande kerkfabrieken: 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 
(gemeente) 

 Voor 
wijziging 

Na wijziging Voor wijziging Na wijziging 

St. Willibrordus Middelkerke 37.567,16 37.567,16 152.374,07 191.281,91 

O.L.V. Mannekensvere 7.657,22 7.657,22   

St. Petrus Sint-Pieters-Kapelle 5.379,81 5.379,81   

 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan het Centraal Kerkbestuur, de betrokken kerkfabrieken en het Bisdom Brugge. 

 

 

 

 

17. Kerkfabrieken - budgetten 2017 - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 

Gezien artikel 45 en volgende van voornoemd decreet i.v.m. de budgetten; 

Gezien de via het Centraal Kerkbestuur ingediende budgetten 2017 van de kerkfabrieken op het 
grondgebied van de gemeente; 

Gezien de gemeentelijke bijdrage in de budgetten binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen 
in de goedgekeurde meerjarenplannen; 

Gezien artikel 48 § 1 van voornoemd decreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Neemt akte: 

Artikel 1: 

Van de budgetten 2017 van onderstaande kerkfabrieken: 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringen 
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OLV Bezoeking Lombardsijde 37.395,40 0,00 

OLV Leffinge 37.679,43 5.126,00 

OLV Mannekensvere 7.616,69 0,00 

OLV Schore 43.306,58 0,00 

OLV Slijpe 61.834,67 0,00 

St. Petrus Sint-Pieters-Kapelle 10.667,98 312.287,73 

St. Guliemus Wilskerke 107.537,84 0,00 

St. Willibrordus Middelkerke 0,00 0,00 

St. Laurentius Westende 61.676,07 300.000,00 

 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit aan het Centraal Kerkbestuur, de betrokken kerkfabrieken en het Bisdom 
Brugge. 

 

 

  

18. Protestantse baptistenkerk Bethel - budget 2017 - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 

Gezien artikel 45 en volgende van voornoemd decreet i.v.m. de budgetten; 

Gezien het door de Protestantse Baptistenkerk Bethel ingediende budget 2017; 

Gezien de gemeentelijke bijdrage in het budget van de Protestantse Baptistenkerk Bethel  binnen de 
grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan; 

Gezien artikel 48 van voornoemd decreet; 

Bijgevolg:  

Neem akte: 

Artikel 1: 

Van het budget 2017 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel met volgende gegevens: 

Exploitatietoelage € 20.312,10 

Aandeel Middelkerke € 11.699,77 (57,6%) 

Investeringstoelage € 0,00 

Aandeel Middelkerke € 0,00 

Artikel 2: 
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Afschrift van dit besluit aan de Protestantse Baptistenkerk Bethel, de stad Nieuwpoort en de 
Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Erediensten. 

 

19. Procedure tot afschaffing buurtweg – Sentier nr. 13 uit de Atlas der buurtwegen – 

kennisname openbaar onderzoek en akkoord tot afschaffing – goedkeuring   

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de bepalingen van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8 

mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werden gewijzigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de 

organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 

Gelet op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende”, in het 

bijzonder deelzone 16.3 “gemengd regionaal bedrijventerrein”; 

Overwegende dat wvi als inrichter en beheerder van het toekomstige regionale bedrijventerrein optreedt; 

Overwegende dat bij de voorbereiding van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van 

de wegenis en nutsvoorzieningen werd vastgesteld dat er zich een buurtweg bevindt binnen de contouren van het 

toekomstige regionale bedrijventerrein; 

Overwegende dat voor een optimale verdeling van de percelen van het toekomstige regionale bedrijventerrein 

het aangewezen is deze buurtweg af te schaffen; 

Overwegende dat wvi met de betrokken eigenaar een akkoord heeft bereikt over de afschaffing van de 

betreffende buurtweg; 

Overwegende dat de bereikbaarheid van de betrokken landbouwpercelen zal gegarandeerd worden via de 

wegenis van het toekomstige regionale bedrijventerrein; 

Overwegende dat deze alternatieve route zal aansluiten op een groter netwerk van trage wegen dat zich uitstrekt 

tussen de Spermaliestraat, de Oostendelaan en de Kalkaartweg en in latere fase ook aansluiting zal vinden 

richting Wilskerke via de Tarwestraat daar waar de bestaande buurtweg enkel ten dienste staat van de 

aanpalende landbouwpercelen; 

Overwegende dat de buurtweg ‘Sentier nr. 13’ gelegen is in het plangebied van het gewestelijk RUP 

‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende’ in het bijzonder de zone afgebakend als ‘Gemengd Regionaal 

Bedrijventerrein’.  

Overwegende dat de buurtweg ‘Sentier nr. 13’ gelegen is in het plangebied van het provinciaal RUP ‘Solitaire 

Vakantiewoningen Brugge-Oostende’ in het bijzonder de zone afgebakend als ‘overdruk solitaire 

vakantiewoning’; 

Gelet op het dossier opgemaakt door wvi; 

Gelet op de procedure tot afschaffing van de buurtweg: 

 principiële beslissing tot opstarten procedure tot afschaffing door de gemeenteraad 

 openbaar onderzoek gedurende 30 dagen  

 definitieve beslissing gemeenteraad + behandelen bezwaren openbaar onderzoek 

 advies commissie trage wegen West-Vlaanderen 

 beslissing deputatie West-Vlaanderen omtrent afschaffing buurtweg 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 14/04/2016(18) houdende het opstarten van de procedure tot 

afschaffing van de buurtweg – sentier nr. 13 uit de Atlas der buurtwegen; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd georganiseerd van dd. 25/07/2016 tot en met 23/08/2016; 

Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Het openbaar onderzoek inzake hogervermelde afschaffing van buurtweg “Sentier nr. 13” te sluiten. Er 
werden geen bezwaren ingediend. 

Artikel 2: 

Gunstig advies te verlenen aangaande de voorgenomen afschaffing van de buurtweg “Sentier nr. 13”, 

ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen. 

Artikel 3: 

Het dossier over te maken aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen voor afschaffing van 
de buurtweg “Sentier nr. 13”, ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

20. Wegentracé van de verkaveling, aangevraagd door Woonmaatschappij IJzer & Zee + 

Sociale Bouwmaatschappij WoonWel, gelegen Badenlaan - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de verkavelingsaanvraag door Woonmaatschappij IJzer & Zee + Sociale Bouwmaatschappij 
WoonWel, gelegen Badenlaan; 

Gelet op de hierbij gevoegde plannen van de verkaveling; 

Gezien de verkaveling niet gelegen is in een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk 
uitvoeringsplan; 

Gezien de verkaveling gelegen is binnen de grenzen van het gewestplan “Oostende-Middenkust” (KB 
26/01/1977) met als bestemming “woonuitbreidingsgebied”; 

Gezien de verkaveling beantwoordt aan de geest van het geldend gewestplan en aan artikel 5.6.6 van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 4.2.17 betreffende de 
behandeling van verkavelingsaanvragen met wegeniswerken; 

Overwegende dat de verkavelaar zich ertoe verbindt om alle nutsleidingen op zijn kosten aan te 
leggen en om na het beëindigen van de werken alle wegen met inbegrip van de nutsvoorzieningen 
gratis af te staan aan de gemeente; 

Gelet op het verkavelingsplan waarbij de volgende adviezen werden geformuleerd: 

Andere adviezen Aard advies Detail 

Agentschap Wegen 
en Verkeer 

Voorwaardelijk gunstig De werken zijn strikt te beperken tot deze voorzien in het 
ingediende dossier. 

Tijdens de werken dient de doorgang voor de zwakke 
weggebruikers en het doorgaand verkeer op de 
gewestweg gevrijwaard te blijven. 

Bij een eventuele inname van het openbaar domein dient 
er een afzonderlijk vergunning aangevraagd te worden bij 
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het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Brandweer Voorwaardelijk gunstig De verharde berijdbare zone moet beantwoorden aan de 
criteria van het KB van 12/07/2012 en het ministerieel 
rondschrijven van 14/10/1975 (artikel 1.1). 

Na de uitvoering van de werken wordt een nauwkeurig as-
builtplan aan de brandweer toegestuurd. 

Farys Voorwaardelijk gunstig Voor de woningen is een uitbreiding van het drinkwaternet 
noodzakelijk. 

Alle kosten vallen ten laste van de verkavelaar. 

Proximus Voorwaardelijk gunstig De infrastructuur van Proximus moet voorzien worden in 
het project. 

De aanlegkosten zijn ten laste van de bouwheer. 

Infrax Geen advies ontvangen  

Telenet Geen advies ontvangen  

Onroerend Erfgoed Voorwaardelijk gunstig Voorafgaand aan de realisatie van het project moet het 
hele terrein door een archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem worden onderzocht en dit in opdracht 
van de bouwheer die de financiële lasten hiervoor draagt. 
Deze prospectie heeft als doel het terrein te screenen op 
de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, om een 
niet-gedocumenteerde vernieling van waardevol 
archeologisch erfgoed te vermijden. 

De archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
houdt in dat er voorafgaand aan de werken op het terrein 
proefsleuven worden gegraven waarbij 12,5% van het 
terrein wordt opengelegd. 

De prospectie met ingreep in de bodem moet gebeuren 
volgens de bepalingen van het archeologiedecreet. Dit 
betekent onder meer dat de prospectie, inclusief de 
rapportage, wordt uitgevoerd onder leiding van een 
archeoloog. De archeoloog vraagt hiervoor een 
prospectievergunning aan bij het agentschap (Onroerend 
Erfgoed, Brussel, Back Office Beheer, Koning Albert II-laan 
19, bus 5, 1210 Brussel). Aan deze vergunning worden 
bijzondere voorwaarden gehecht. De bouwheer kan deze 
bijzondere voorwaarden vooraf opvragen bij de provinciale 
dienst van het agentschap Onroerend Erfgoed om de 
aanbesteding van de archeologische prospectie vlot te 
laten verlopen. 

De archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
omvat ook de opmaak van een rapport. Dit rapport moet, 
conform de bijzondere voorwaarden, binnen een bepaalde 
termijn na de afronding van het onderzoek aan het 
agentschap Onroerend Erfgoed worden bezorgd. Pas na 
de ontvangst van het rapport kan het agentschap 
Onroerend Erfgoed beoordelen of de gronden kunnen 
worden vrijgegeven omdat relevante archeologische 
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sporen ontbreken. 

Als er wel relevante archeologische sporen zijn 
aangetroffen, moet men afwegen of behoud in situ 
mogelijk is. Kan dit niet, dan moet de bouwheer de nodige 
tijd én financiële middelen voorzien voor een volwaardige 
archeologische opgraving voorafgaand aan de werken. Net 
als bij een prospectie wordt een opgraving uitgevoerd 
volgens de bepalingen van het archeologiedecreet en 
onder leiding van een archeoloog. Deze archeoloog 
beschikt over een opgravingsvergunning waaraan 
bijzondere voorwaarden zijn gehecht. 

VMM – afdeling 
Operationeel 
Waterbeheer 

Voorwaardelijk gunstig De hemelwaterafvoer moet voldoen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening van 05/07/2013 inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater. 

De aanleg van de riolering moet in overeenstemming zijn 
met de bepalingen van Vlarem II en de code van goede 
praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van 
rioleringssystemen. 

De volledig gescheiden aansluiting moet uitgevoerd 
worden conform art. 6.2.2.1.2. §3 van Vlarem II. 

Er geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op alle 
terreinen in gebruik voor een openbare dienst. 

Middenkustpolder Voorwaardelijk gunstig Er dient voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater. 

Voor de bijkomende verharde oppervlakte dient in functie 
van de gevoeligheid voor wateroverlast van de betrokken 
percelen een te bufferen volume vooropgesteld van 330 
m³/ha, bij een ledegingsdebiet van 10 l/s/ha en een 
terugkeerperiode van 20 jaar voor overloop bij constante 
doorvoer. 

Ten behoeve van het onderhoud en de instandhouding van 
de naastliggende Valleyebeek (WN.6.8. - polderwaterloop), 
moet een onderhoudszone voorzien worden van 7 meter 
aan beide zijden, te rekenen vanaf de oever van de 
waterloop. Deze zone moet over haar volledige breedte en 
lengte permanent vrij zijn van elke bebouwing, 
hoogstammige bomen, struiken of eender welk object dat 
het periodiek onderhoud van de waterloop zou kunnen 
bemoeilijken of verhinderen. Deze zone dient ook voor het 
deponeren van de reitspecie en het opgehaalde slib uit de 
desbetreffende waterloop. 

De aanvrager of zijn rechtverkrijgenden zal zelf instaan 
voor het wegbrengen van de opgehaalde stoffen afkomstig 
van de onderhouds- of instandhoudingswerken, indien hij 
dit wenst. 
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De Polder of diegene die met de opdracht van de 
onderhouds- of instandhoudingswerken aan de 
desbetreffende waterloop is belast, kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor schade aangericht 
aan de aangelegde parking of groenzone. 

Alle bepalingen, decreten, reglementen, wetten, e.d. 
inzake Polder, waterlopen, ruimtelijke ordening, 
Stedenbouw, enz. blijven onverminderd geldig. 

Groendienst Gunstig Haagmassief (Ligustrum vulgare) is OK. 

Boomkeuze (Alnus ‘spaethii’) is OK 

Grasbetontegels zijn moeilijk te onderhouden bij continue 
bezetting en het gras zal snel verdwijnen onder de 
wagens. 

Sector Toerisme Geen advies ontvangen  

Sector Cultuur Geen advies ontvangen  

Sector Sport Gunstig  

Lokale Politie Geen advies ontvangen  

Sector Welzijn Geen advies ontvangen  

Technische afdeling Geen advies ontvangen  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Het wegentracé van de verkaveling van Woonmaatschappij Ijzer & Zee + Sociale Bouwmaatschappij 
WoonWel, gelegen Badenlaan, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan Departement ruimtelijke ordening. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

21. Wegentracé aanpassen en uitbreiden parkeerplaatsen, gelegen Sluisvaartstraat - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de bouwaanvraag door het gemeentebestuur Middelkerke strekkende tot het aanpassen en 
uitbreiden van parkeerplaatsen, gelegen Sluisvaartstraat; 

Gelet op de hierbij gevoegde plannen van de bouwaanvraag; 

Gezien de bouwaanvraag gelegen is binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg nr. 6 
“Duinenweg”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 21/12/2004; 

Gezien de bouwaanvraag beantwoordt aan de geest van het geldend bijzonder plan van aanleg; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 4.2.25 betreffende de 
behandeling van vergunningsaanvragen met wegeniswerken; 
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Gelet op de bouwaanvraag waarbij de volgende adviezen werden geformuleerd: 

Andere adviezen Aard advies Detail 

Middenkustpolder Voorwaardelijk gunstig  Bij het uitvoeren van het project mag er geen schade 

toegebracht worden aan de overwelfde waterloop 

Duinledeken (WN.6.11. – waterloop van 2
de

 categorie). 

 De parkeerstrook blijft belast met een ondergrondse 

erfdienstbaarheid. 

 De aanvrager of zijn rechtverkrijgenden blijven ten allen 

tijde verantwoordelijk voor herstel, onderhoud en reiniging 

van de overwelfde waterloop. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Het wegentracé van de bouwaanvraag door het gemeentebestuur Middelkerke strekkende tot het 
aanpassen en uitbreiden van parkeerplaatsen, gelegen Sluisvaartstraat, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan Departement ruimtelijke ordening. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

22. Agendapunt toegevoegd op vraag van raadslid J.M. Dedecker - arresten 235.776 en 235.777 

van de Raad van State van 15 september 2016 – kennisname – bespreking 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dit agendapunt werd in het verzoek dd. 30/09/2016 (ontvangen op 30/09/2016-12u36 via mail) van 
raadslid J.M. Dedecker, in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet, toegelicht als volgt: 

“Op 15 september besliste de Raad van State in zijn arresten 235.776 en 235.777 over de 
vorderingen van de bvba Versluys Bouwgroep en een aantal andere verzoekende partijen. In 
het eerstgenoemde arrest werd de vordering afgewezen, waarin de vervanging werd betwist 
van de nv Fico, één van de oorspronkelijke deelnemers, door de nv B.C.S. Investissement. 
Het tweede arrest willigt de vordering in, voor zover het project wordt gegund aan de 
inschrijver nv B.C.S. Investissement en nv Napoleon Games, omdat de gemeente 
Middelkerke daarbij haar eigen bestekvoorwaarden niet heeft nageleefd. 

Gelet op de grote impact van deze arresten op de Middelkerkse economie en gelet op het feit 
dat de toekomst van het casino Middelkerke en de toekomst van 100 werknemers op het spel 
staat achtten wij het van bijzonder groot belang dat alle gemeenteraadsleden kennis kunnen 
nemen van alle aspecten uit dit vonnis en de potentiële gevolgen ervan.” 

Dit agendapunt werd door het raadslid als volgt voorgesteld: 

“Gelet op de arresten 235.776 en 235.777 van de Raad van State van 15 september 2016; 

Overwegend dat deze arresten belangrijke economische en maatschappelijke gevolgen 
hebben voor Middelkerke; 

Neemt kennis 

Van de arresten 235.776 en 235.777 van de Raad van State van 15 september 2016. 
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De arresten worden als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven 
uitmaken.” 

Gezien dit agendapunt op de agenda van de gemeenteraadszitting dd. 29/09/2016 stond; 

Gezien in toepassing van artikel 26 van het gemeentedecreet die zitting beëindigd werd vóór dit 
agendapunt werd behandeld; 

Gezien artikel 26 van het gemeentedecreet, luidend als volgt: 

“De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de 
zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. 
De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal 
leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op 
geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de 
agenda voorkomen. 
In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede 
oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.” 

Gezien aan de bepalingen van het laatste lid voldaan werd; 

Gezien de arresten van de Raad van State aan alle raadsleden bezorgd werden via mail dd. 
22/09/2016; 

Gezien de bespreking bij de behandeling van heden; 

Gezien raadslid J.M. Dedecker verklaart dat de inhoud van zijn ingediend agendapunt reeds 
voldoende aan bod is gekomen; 

Bijgevolg; 

Neemt kennis van de vraag van raadslid J.M. Dedecker tot kennisname van de arresten 235.776 en 
235.777 van de Raad van State van 15 september 2016 

De arresten worden als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

23. Agendapunt toegevoegd op vraag van raadslid J.M. Dedecker - samenstelling 

gemeenteraadscommissie “Project Casino“ – goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dit agendapunt werd in het verzoek dd. 30/09/2016 (ontvangen op 30/09/2016-12u36 via mail) van 
raadslid J.M. Dedecker, in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet, toegelicht als volgt: 

“Gelet op het feit de Raad van State de gemeente terecht wijst wegens het niet volgen van 
hun eigen bestekvoorwaarden is een analyse van de feiten die geleid hebben tot deze 
overtreding(en) van groot belang bij het inleiden van een nieuwe procedure.  

Omdat fouten zich niet zouden herhalen in een volgende gunningsprocedure is het van belang 
dat een commissie samengesteld uit alle fracties van de gemeenteraad een analyse maakt 
van de ganse gunningsprocedure, de fouten blootlegt en een audit aan de gemeenteraad 
voorlegt. 

Als besluit van deze audit stelt de commissie (een) nieuwe procedure(s) voor om een 
oplossing te bieden betreft de door de arresten gecreëerde impasse rond het project Casino.  

Gelet op de arresten en de fouten die begaan werden is het, in dit voor de gemeente 
Middelkerke belangrijk maatschappelijk en economische project, dan ook logisch dat een 
commissie over de partijgrenzen heen een nieuwe gunningsprocedure uitwerkt, begeleidt en 
superviseert.” 

Dit agendapunt werd door het raadslid als volgt voorgesteld: 
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“Gelet op het gemeentedecreet 15 juli 2005 artikel 2; 

Gelet op de arresten 235.776 en 235.777 van de Raad van State van 15 september 2016; 

Overwegend dat deze arresten belangrijke economische en maatschappelijke gevolgen 
hebben voor Middelkerke; 

Overwegend dat een analyse van de gevoerde gunningsprocedure en een nieuwe 
gunningsprocedure dringend en noodzakelijk zijn; 

Beslist 

Artikel 1: 

Keurt goed de oprichting van de commissie "Project Casino" met opdracht en modaliteiten van 
werking zoals omschreven in de bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit.” 

Gezien dit agendapunt op de agenda van de gemeenteraadszitting dd. 29/09/2016 stond; 

Gezien in toepassing van artikel 26 van het gemeentedecreet die zitting beëindigd werd vóór dit 
agendapunt werd behandeld; 

Gezien artikel 26 van het gemeentedecreet, luidend als volgt: 

“De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de 
zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. 
De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal 
leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op 
geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de 
agenda voorkomen. 
In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede 
oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.” 

Gezien aan de bepalingen van het laatste lid voldaan werd; 

Gehoord de burgemeester met volgende verklaring: 

“Beste raadsleden,  
Jean-Marie Dedecker heeft opnieuw het voorstel ingediend om een gemeenteraadscommissie op te 
starten, die de gunning van het casinoproject voorbereidt, begeleidt en superviseert.  

Het huishoudelijk reglement bepaalt in de artikels 38 tot en met 44 de nadere regelen inzake de 
samenstelling en de werkwijze van de commissie, dit in toepassing van het gemeentedecreet.  

Het voorstel van raadslid Dedecker wijkt echter op verschillende wijzen substantieel af van dit 
huishoudelijk reglement.  

Zo miskent men het onderscheid tussen het stemgerechtigd lidmaatschap en het lidmaatschap met 
raadgevende stem.  

Zo wordt de voorzitter binnen de commissie zelf verkozen, is de wijze van geldig vergaderen beperkt, 
duidt de commissie zelf een verslaggever aan en zijn de zittingen in principe niet openbaar.  

Allemaal voorstellen die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en ook in 
strijd zijn met het gemeentedecreet zelf.  

De schending van hogere rechtsnormen gaat zelfs verder, zo wil de minderheid een commissie 
oprichten die blijkbaar iedereen kan ondervragen in een besloten vergadering, wat volgens ons sterk 
neigt naar een parlementaire onderzoekscommissie.  

Er wordt in het voorstel van raadslid Dedecker duidelijk gesteld dat de commissie “project casino” in 
zal staan voor het uitwerken, het begeleiden en het superviseren van de gunningsprocedure.  
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Hoe kunnen wij als raadsleden deze commissie goedkeuren als het raadslid het onderscheid niet kan 
maken tussen de taken van de gemeenteraad, de taken van het college en de taken van een 
gemeenteraadscommissie?  

Beste raadsleden: volgens art. 57 §3 4° van het gemeentedecreet zijn het voeren van de 
gunningsprocedure en de gunning de exclusieve bevoegdheid van het schepencollege.  

Als wij toelaten dat een gemeenteraadscommissie zich mengt in de decretale opdracht van het college 
dan verzeker ik jullie dat we binnen de kortste keren opnieuw met een arrest van de Raad van State 
geconfronteerd worden.  

De meerderheid kan de oprichting van die commissie dan ook niet goedkeuren.” 

Gehoord raadslid T. Dedecker die verklaart dat deze stellingname van de meerderheid verwacht had. 
Volgens hem moet wie niets te verbergen heeft niet benauwd zijn voor om het even welk onderzoek? 

Vervolgens vraagt de voorzitter de stemming over het voorstel. 

De mondelinge stemming leidt tot volgend resultaat: 9 raadsleden stemmen voor (T. Dedecker, 
J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, 
L. Maesen en A. Goethaels), 14 raadsleden stemmen tegen (M. Landuyt, J. Rommel-Opstaele, 
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, G. Soete, C. De Jonghe, F. Annys, 
M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, N. Lejaeghere, L. Feys-Peelman en K. Devos). 

Bijgevolg: 

Beslist: 

Geen goedkeuring te verlengen aan het voorstel van raadsleden J.M. Dedecker tot oprichting van een 
gemeenteraadscommissie “project casino”. 

Stemming: 9 stemmen voor, 14 stemmen tegen 

 

Mondelinge vragen van raadsleden 

Algemeen 

 Vragen worden behandeld in volgorde van indiening via mail. Bij gelijktijdige indiening wordt 

alfabetisch gerangschikt. 

 Raadslid L. Maesen vraagt of de raadsleden de ingediende vragen voor de raadszitting kunnen 

ontvangen, zodat men als raadslid weet wat er aan bod zal komen. De voorzitter verklaart dit te zullen 

nagaan. 
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1. Van raadslid Diego Demarcke: 
Ontvangen via mail aan secretariaat@middelkerke.be (05/10/2016-07u44) 

(thema: verkeer-Westende-Essex Scottishlaan) 

 

Antwoord van schepen L. Pylyser-Dewulf :  

Naar aanleiding van eerdere meldingen van hoge snelheden in de straat en de vraag naar een 
oversteekplaats werd de situatie in de Essex Scottishlaan al onderzocht en besproken in de 
vergadering van de Cel Mobiliteit van 28 september 2016. 

Uit snelheidsmetingen, uitgevoerd door de lokale politie, blijkt dat het overgrote deel (87 %) van de 
bestuurders zich houdt aan de maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u. Het gevoel van snelheid is 
heel subjectief en kan met deze gegevens dus weerlegd worden. 

Ook de vraag om een voetgangersoversteek aan te leggen in de Essex Scottishlaan werd reeds 
behandeld. De denkpiste hieromtrent is dat een voetgangersoversteek enkel wordt aangelegd indien 
dit kan bijdragen tot een veiligere situatie ten voordele van de voetgangers. 

Uit intensiteitstellingen blijkt dat er gemiddeld iets meer dan 1260 wagens per dag door de Essex 
Scottishlaan rijden. Dit komt neer op zo’n 53 wagens per uur, wat heel beperkt is voor een straat. 

Gezien deze beperkte hoeveelheid gemotoriseerd verkeer, vindt de voetganger in deze 
verkeersstroom gemakkelijk en snel een hiaat tussen twee voertuigen om veilig aan de andere kant 
van de weg te geraken. 

Een oversteekplaats aanleggen op 1 plaats zal dan ook weinig nut hebben, gezien de wachttijd om de 
straat te kunnen dwarsen heel kort is. De mensen zullen niet bereid zijn een omweg te maken naar 
het zebrapad omdat ze overal gemakkelijk de weg kunnen dwarsen. 

Wanneer we al deze zaken in beschouwing nemen, vinden we het niet zinvol een oversteekplaats aan 
te leggen in de Essex Scottishlaan. Bovendien denken mensen vaak dat oversteekplaatsen bijdragen 
tot de veiligheid, maar dit blijkt niet altijd het geval. Oversteekplaatsen kunnen een vals gevoel van 
veiligheid opwekken. Door de aanwezigheid van een oversteekplaats wordt de voetganger minder 
alert wat het kans op ongevallen doet toenemen. 

(Dit antwoord van de schepen wordt betwist door raadsleden D. Demarcke en L. Maesen. Zij vinden 
de aanleg van zebrapaden wel opportuun.) 

mailto:secretariaat@middelkerke.be
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2. Van raadslid Diego Demarcke:  
Ontvangen via mail aan secretariaat@middelkerke.be (05/10/2016-07u44) 

(thema: verkeersveiligheid fietsers hinterland) 

 

Antwoord van schepen L. Pylyser-Dewulf: 

Het gemeentebestuur is zich bewust van de positie van de zwakke weggebruiker op de weg. Het 
bewijs daarvan zijn de vele inspanningen die reeds gebeurd zijn om het voor de fietser veiliger en 
aangenamer te maken. In de Sirene van november-december wordt trouwens aandacht besteed aan 
veilig fietsverkeer. 

Samen met AWV werkt de gemeente al jaren aan het uitbouwen van een fietspadennetwerk . Zo 
werden de laatste jaren veilige, vrijliggende fietspaden aangelegd langs o.a. de Spermaliestraat en 
Diksmuidestraat en werden veiliger fietspaden aangelegd langs de Oostendelaan en de 
Westendelaan. 

Er zijn nog tal van andere nieuwe, veilige fietspaden gepland langs o.a. de Brugsesteenweg en de 
Schorestraat. Ook langs gemeentewegen wordt die inspanning doorgetrokken met de Kalkaartweg, 
Fleriskotstraat…  

Door de dienst preventie worden jaarlijks de fietsen van de schoolkinderen gecontroleerd. Dit heeft als 
doel aandacht  besteden aan de fietsveiligheid en de leerlingen sensibiliseren over veilig uitgeruste 
fietsen. Ook de politie doet controles naar goed verlichte fietsen en wijst mensen die niet in orde zijn 
op de noodzaak hiervan. 

Alle kinderen van de Middelkerkse scholen hebben ondertussen ook een fluohesje gekregen om zich 
zichtbaar te maken in het verkeer en worden aangemaand dit hesje ook dagelijks te dragen. 

Een systeem van palen met knipperlichten kan onderzocht worden. 

Daarnaast zijn we van mening dat er ook initiatief van de fietsers zelf moet komen. De fietsers moeten 
beseffen dat ze zich het best uitrusten met goed zichtbare fietsen en zichzelf ook opvallend zichtbaar 
maken in het verkeer. 

 

mailto:secretariaat@middelkerke.be


 

 
07/10/2016 

 

 
 

 

3. Van raadslid Sandra Van den Bossche:  
Ontvangen via mail aan secretariaat@middelkerke.be (05/10/2016-07u44) 

(thema: verkeersituatie Artuhur Meynneplein) 

 

Antwoord van schepen L. Pylyser-Dewulf: 

Er zijn daar inderdaad paaltjes voorzien zodat het verkeer zich niet meer over het voetpad kan 
begeven. 

Eind volgende week zouden de bushokjes kunnen geplaatst worden als alles goed gaat. Daarna 
worden de paaltjes geplaatst. 

 

4. Van raadslid Anthony Goethaels:  
Ontvangen via mail aan secretariaat@middelkerke.be (05/10/2016-17u22) 

(thema: Leffinge - riolerings -en wegenwerken) 

“In de bewonersbrief van juni 2016 werd vermeld dat na Leffingeleuren de riolerings -en wegenwerken 
gingen uitgevoerd worden.   

Kan er gezegd worden wanneer deze werken juist van start zullen gaan en wanneer ze zullen 
eindigen? 

Klopt het dat er een probleem is met de aannemer?” 

Antwoord van schepen L. Pylyser-Dewulf: 

De aannemer werd gegund door het college van burgemeester en schepenen op 04/10/2016.  

Dit project moet nu worden geplaatst naar de aannemer toe. De aannemer moet zijn materiaal 
bestellen. Er dient nog een coördinatievergadering te worden gehouden en nadien nog een 
infovergadering voor de bewoners. 

Met de tijd die ons rest dit jaar zullen de werken pas starten in januari 2017. Indien alles naar wens 
verloopt zijn deze werken af tegen het zomerverlof. 

5. Van raadslid Anthony Goethaels:  
Ontvangen via mail aan secretariaat@middelkerke.be (05/10/2016-17u22) 

(thema: Leffinge – voetgangerszone Dorpstraat) 

“Voor het moment ligt de voetgangerszone in de Dorpsstraat er erbarmelijk bij, putten, klinkers die 
loskomen, enz… De bewoners kunnen soms met moeite tot bij hun voordeur, zeker de oudere 
mensen.  Voor de fietsers is het ook een gevaarlijke situatie gezien de putten in het wegdek. 

Is het mogelijk om dit zo vlug mogelijk op te lossen tot dat de riolerings -en wegenwerken beginnen? 

Foto’s Dorpsstraat in bijlage” (= opgenomen in dossier) 
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Antwoord van schepen L. Pylyser-Dewulf: 

Het is natuurlijk zo dat de aannemer die de voorafgaandelijke werken uitvoert voor de 
nutsmaatschappijen de opdracht heeft gekregen om dit werk uit te voeren in tijdelijk herstel en in 
afwachting van de riool- en wegenwerken (zie vorige vraag).  

De foto’s van het raadslid zullen worden overgemaakt aan de pilootopdrachtgever van de 
nutsmaatschappijen, zijnde Infrax, met de vraag om hun aannemer aan te manen de gevaarlijke 
punten op te lossen.  

Het is ook zo dat de nutsmaatschappijen nog niet klaar zijn en dit najaar daar eveneens zullen 
werken. 

 

 

 

Openbare vergadering (vervolg) 

27. Agendapunt toegevoegd overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet (= 

spoedeisendheid) door raadsleden J.M. Dedecker, G. Verdonck en A. Goethaels: 

Klacht met burgerlijke partijstelling door de gemeente tegen schepen M. Landuyt en tegen 

schepen L. Pylyser-Dewulf wegens belangenneming en gunningsfraude bij het juryverslag en 

bij de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de 

gunning van de overheidsopdracht ‘project Casino Middelkerke’ 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dit agendapunt werd onmiddellijk na het openen van de zitting ingediend door raadslid J.M. Dedecker 
via volgend document: 
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Na het overhandigen van het voorstel schorst de voorzitter de vergadering om 19u05. 

De vergadering wordt heropend om 19u20 door schepen J. Devey, handelend als voorzitter in 
toepassing van artikel 8§4-2

de
 lid2° van het gemeentedecreet. 

Schepen-voorzitter M. Landuyt en schepen L. Pylyser-Dewulf zijn niet aanwezig bij de beraadslaging 
en de stemmingen van dit agendapunt in toepassing van artikels 27§1 en 51-3

de
 lid van het 

gemeentedecreet. Zij worden verontschuldigd door de wnd. voorzitter. 

Raadslid D. Van Den Broucke vervoegt de zitting. 

De wnd. voorzitter vraagt om te stemmen over het voorstel om dit agendapunt wegens 
spoedeisendheid te behandelen overeenkomstig artikel 29-2

de
 lid van het gemeentedecreet; 

Raadslid D. Van Den Broucke verklaart zich te zullen onthouden, omdat hij nog maar pas de zitting 
vervoegt en niet op de hoogte is van de inhoud van het voorstel; 

De mondelinge stemming over de vraag om dit voorstel te behandelen bij spoed geeft volgend 
resultaat: alle aanwezige raadsleden stemmen voor, met uitzondering van raadslid D. Van Den 
Broucke die zich onthoudt.  
(Namen van de ja-stemmende raadsleden: J. Rommel-Opstaele, J. Devey, B. Vandekerckhove, 
F. Ampe-Duron, G. Soete, C. De Jonghe, L. Maesen, T. Dedecker, F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-
Goemaere, J.M. Dedecker, C. Niville, N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, B. Ryckewaert, 
L. Feys-Peelman, K. Devos, S. Van den Bossche en A. Goethaels). 

Bijgevolg; 

Beslist:  

Het agendapunt toegevoegd overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet door raadsleden 
J.M. Dedecker, G. Verdonck en A. Goethaels, met als titel “Klacht met burgerlijke partijstelling door de 
gemeente tegen schepen M. Landuyt en tegen schepen L. Pylyser-Dewulf wegens belangenneming 
en gunningsfraude bij het juryverslag en bij de beslissingen van het college van burgemeester en 
schepenen met betrekking tot de gunning van de overheidsopdracht ‘project Casino Middelkerke’” via 
de procedure spoedeisendheid te behandelen. 

Dit agendapunt wordt tevens als eerste agendapunt van deze gemeenteraadszitting behandeld. (Om 
louter verslagtechnische redenen wordt dit agendapunt toegevoegd als laatste agendapunt met 
volgnummer 27.) 

 

Raadslid J.M. Dedecker licht het voorstel toe. Er is volgens hem sprake van strafbare feiten in hoofde 
van de schepenen M. Landuyt en L. Pylyser Dewulf (voor redenen uiteengezet in het ingediende 
document, met ontwerp van besluit). Hij heeft tevens klacht ingediend bij de gouverneur en bij de 
Vlaamse minister van binnenlands bestuur, maar tot op heden heeft hij daarop nog geen antwoord 
ontvangen. Hij merkt op dat indien de gemeenteraad geen klacht indient hij zelf in rechte zal optreden  
namens de gemeente. 

Raadslid L. Maesen vraagt naar de motivatie van de meerderheid om het voorstel niet goed te keuren, 
want een strafklacht komt er toch. 

Raadslid T. Dedecker sluit zich aan bij de raadsleden J.M. Dedecker en L. Maesen. Volgens hem 
kadert het niet goedkeuren van het voorstel in een doofpotoperatie. Hij stelt dat de strafklacht er hoe 
dan ook komt en verwijst tevens naar artikel 194 van het gemeentedecreet. 

De mondelinge stemming over het voorstel toegevoegd overeenkomstig artikel 29 van het 
gemeentedecreet door raadsleden J.M. Dedecker, G. Verdonck en A. Goethaels geeft volgend 
resultaat: 9 ja, 12 neen en 1 onthouding. 

(Ja: T. Dedecker, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, B. Ryckewaert, 
S. Van den Bossche, L. Maesen en A. Goethaels 
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Neen: J. Rommel-Opstaele, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, G. Soete, C. De Jonghe, 
F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, N. Lejaeghere, L. Feys-Peelman, K. Devos 
Onthouding: D. Van Den Broucke). 

Bijgevolg; 

Beslist:  

Enig artikel: 

Geen goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot het indienen van een klacht met burgerlijke 
partijstelling door de gemeente tegen schepen M. Landuyt en tegen schepen L. Pylyser-Dewulf 
wegens belangenneming en gunningsfraude bij het juryverslag en bij de beslissingen van het college 
van burgemeester en schepenen met betrekking tot de gunning van de overheidsopdracht ‘project 
Casino Middelkerke’. 

Stemming: 9 stemmen voor, 12 stemmen tegen, 1 onthouding 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u.50. 

 

de secretaris 
 
Pierre Ryckewaert 

 

de voorzitter 
 

Michel Landuyt 

 


