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Verslag gemeenteraadszitting op 10/03/2016 

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

Verontschuldigd:  C. De Jonghe, T. Dedecker, raadsleden; 
 
N. Lejaeghere, raadslid verontschuldigd voor agendapunt: 1; 
 
M. D'Hondt, raadslid; 

 

 

  

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

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

 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

De voorzitter geeft aan de raad kennis van: 

Besluit van de gouverneur dd. 29/01/2016 tot goedkeuring van de politiebegroting dienstjaar 2016; 

Arrest van de Raad van State van 03/03/2016 inzake Micas tegen gemeente Middelkerke waarbij de 
vordering tot schorsing van de beslissing van de gemeenteraad dd. 06/07/2015 inzake 
gunningsleidraad project Casino Middelkerke verworpen wordt; 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 11/02/2016 - goedkeuring 

Raadslid G. Verdonck vraagt of reeds het nodige werd gedaan om de aanstelling te onderzoeken van 
een personeelslid bij de vereniging Kusterfgoed. Hij verwijst naar zijn vraag in dit verband tijdens de 
raadszitting van 11/02/2016. 
De voorzitter antwoordt dat de aanstelling gebeurt is op basis van een lijst die door de administratie 
opgesteld werd. Volgens die lijst kwam de aangestelde persoon in aanmerking. 
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Volgens raadslid G. Verdonck is deze aanstelling niet correct gebeurd omdat de aangestelde persoon 
niet over de gevraagde anciënniteit beschikte. 
Op de vraag van het raadslid of de voorzitter zal vragen om dit punt te agenderen tijdens een 
volgende zitting van de raad van bestuur, antwoordt de voorzitter bevestigend. 
Op de vraag van het raadslid welk standpunt de gemeente ter zake zal innemen, antwoordt de 
voorzitter dat dit nog niet aan de orde is. Er moet eerst nagegaan worden of er wel iets aan de hand 
is. 

 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 

met uitzondering van F. Ampe-Duron die zich onthoudt. 

Stemming: 21 stemmen voor, 1 onthouding 

3. Verslag gemeenteraadszitting dd. 25/02/2016 - goedkeuring 

Raadslid J.M. Dedecker vraagt om ook de tekst van zijn tussenkomst integraal op te nemen in het 
verslag, naar analogie met de interventies van andere leden van de raad. Hij bezorgt daarvoor een 
uitgeprinte tekst (van 2,5 pagina’s) aan de secretaris. 
Er wordt door diverse leden opgemerkt dat men deze tekst als zodanig niet gelezen heeft. 
De voorzitter stelt voor om akte te nemen van de vraag van raadslid J.M. Dedecker om zijn tijdens de 
huidige vergadering afgegeven tekst toe te voegen aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 
25/02/2016. 

(Noot van de verslaggever: de afgegeven tekst wordt opgenomen als bijlage bij dit agendapunt.) 

 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 

met uitzondering van F. Ampe-Duron die zich onthoudt. 

Stemming: 21 stemmen voor, 1 onthouding 

4. Lokale politie - vacantverklaring 2 plaatsen INP interventie/hondengeleider 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

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

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

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

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

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

Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater; 
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Gelet op de personeelsformatie van de politiezone zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 
21/06/2011 (5); 

Overwegende dat ingevolge de benoeming van INP Nisha DEBLESER bij de PZ LoWaZoNe en haar  
mutatie op 01/09/2015, een plaats is vrijgekomen in de poule interventie/hondengeleiders; 

Overwegende dat ingevolge de benoeming van INP Liesbeth WERBROUCK bij de PZ Kouter en haar  
mutatie op 01/01/2016, nog een plaats is vrijgekomen in de poule interventie/hondengeleiders; 

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

Om deze redenen,  

Beslist:  

Artikel 1:  

Er worden twee plaatsen INP interventie/hondengeleider vacant verklaard.  

Artikel 2:  

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

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

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

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. Lokale politie - formatiewijziging - goedkeuring 

Op de vraag van raadslid D. De Poortere wat de hoofdbedoeling is van de voorgestelde 
formatiewijziging antwoordt de korpschef met een verwijzing naar de bestaande toestand (8 
motorrijders bij groep interventie; diverse in toepassing overgangsregeling; nieuwe kandidaten moeten 
“zware” opleiding verkeersspecialist volgen) en de gewenste toestand (4 motorrijders in ploeg 
interventie en 4 experten op vlak van verkeer). Wegens de capaciteitsproblematiek zijn betrokkenen 
multifunctioneel en blijven ze ingedeeld bij de zuil interventie. 
Volgens raadslid D. De Poortere blijkt uit het verslag van het syndicaal overleg dat het ook 5 experts 
kunnen worden i.p.v. 4. Op de vraag of dit zal aanleiding geven tot een nieuwe formatiewijziging 
antwoordt de korpschef negatief. Betrokken personeelslid kan immers genieten van een 
overgangsbepaling. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

De gemeenteraad handelend als politieraad van de lokale politie Middelkerke – PZ5451; 

Gelet op art 29bis vande wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveau’s; 

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

Gelet op het Koninklijk Besluit van 05 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de 
politiezone Middelkerke vastlegt;  
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 07 september 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie; 

Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 van 27 september 2002 betreffende het administratief toezicht 
op de gemeenten en de politiezones; 

Gelet op de formatie zoals bepaald ter zitting van de gemeenteraad dd. 21 juni 2011 (agendapunt 5);  

Overwegende dat de voorgestelde formatiewijziging geen verhoging van de effectieven met zich 
meebrengt, docht enkel een verschuiving binnen het operationeel kader beoogt; 

Gelet op het overleg met de syndicale delegaties dd. 15 januari 2016 betreffende het voorstel tot 
formatiewijziging waarbij een gunstig advies werd geformuleerd;  

Gelet op de motivering voor deze wijziging, die luidt als volgt: 

Als kleine zone is de investering voor een motorrijder vrij zwaar. Niet alleen het materiaal maar 
ook, en vooral, de opleiding heeft een grote impact op de capaciteit. Op zoek naar een goed 
evenwicht tussen enerzijds de toegankelijkheid van de functie en anderzijds het opbouwen van 
de nodige expertise is de idee gegroeid om de poule motorrijders, die op huidige formatie 
bestaat uit 8 FTE, op te splitsen. Zo wordt ruimte gecreëerd voor 4 experten op vlak van verkeer  
(op formatie verbonden aan de cel verkeer) die hiervoor de grote premie ‘motorrijder’ ontvangen. 
Leden van deze groep zijn in het bezit van het brevet motorrijder (functionele opleiding) en zijn 
in staat (beleids-)advies te verstrekken binnen verkeersgerelateerde vraagstukken. De overige 
vier plaatsen zullen worden ingevuld als interventie/motorrijder, waarbij gewone interventie-
opdrachten per motor worden uitgevoerd. De leden van deze poule worden op formatie aan de 
interventie toegevoegd en ontvangen, net als de interventieleden, de nabijheidstoelage, maar 
niet langer de motorrijderstoelage. Op vlak van opleiding wordt enkel het ‘rijden in verstedelijkte 
omgeving’ voorzien, eventueel aangevuld met andere nuttige onderdelen van de cursus 
motorrijder. Het brevet van de functionele opleiding is evenwel niet vereist.  

Overwegende dat door de voorgestelde formatiewijziging de samenstelling van het personeelsbestand 
ongewijzigd blijft, doch een verschuiving van functies plaatsvindt, samen te vatten als volgt:  

Operationeel kader Aantal Opmerkingen 

Basiskader 43 Ipv 8 FTE motorrijder wordt dit: 

4FTE motorrijder 
(gespecialiceerde functie) en 
4FTE interventie/motorrijder 

Middenkader 15 Ongewijzigd 

Officierenkader 5 Ongewijzigd 

Calog-kader  Aantal Opmerkingen 

Niv D 3 Ongewijzigd 

Niv C 8, waarvan 4 bijzonder kader 
(ex-mil) 

Ongewijzigd 

Niv B 6, waarvan 2 ICT-CLT en 1 BH-
CLT 

Ongewijzigd 

Niv A 1 KLA2 Ongewijzigd 
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Overwegende dat dergelijke formatiewijziging een aanzienlijke jaarlijkse besparing oplevert gezien de 
nabijheidstoelage aanzienlijk minder is dan de motorrijderstoelage, zoals mag blijken uit de financiële 
verantwoording;  

Overwegende dat deze formatiewijziging bijgevolg een gunstige invloed heeft op de begroting zoals 
vastgesteld ter zitting van de gemeenteraad dd. 10/12/2015;  

Om deze redenen,  

Beslist:  

Artikel 1:  

De personeelsformatie vast te stellen waarbij 4 plaatsen INP motorrijder worden voorzien als 
gespecialiseerd ambt en 4 plaatsen als INP interventie/motorrijder (niet-gespecialiseerd). 

Artikel 2:  

De formatiewijziging aan de toezichthoudende overheid toe te sturen ter goedkeuring.  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

Raadslid D. De Poortere stelt een vraag i.v.m. aangelegenheden die behoren tot de lokale politie. 
(20161003-pol1) Tijdens een vorige gemeenteraadszitting (12/11/2015) werd op de vraag van raadslid 
D. De Poortere naar het waarom van een uitschakelaar in de commandowagen, geantwoord door de 
korpschef dat dit voorzien is in toepassing van een advies van de privacycommissie. Volgens het 
raadslid werd de raad niet correct geïnformeerd door de korpschef en hij verwijst daarvoor naar een 
advies van de privacycommissie waarin geen verwijzing naar een uitschakelaar is opgenomen om de 
privacy te waarborgen. 
De korpschef wil de stukken (inclusief de vraagstelling van het raadslid aan de privacycommissie) zien 
alvorens te reageren, omdat hij vermoedt dat de vraagstelling niet correct is gebeurd. Het raadslid 
verklaart de stukken te zullen bezorgen aan de korpschef. 

 

6. Lokale politie- vacantverkaring 2 plaatsen INP interventie/motorrijder 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

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

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

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

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

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

Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater; 
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Gelet op de wijzigingen van de personeelsformatie van de politiezone zoals goedgekeurd tijdens de 
gemeenteraadszitting van heden; 

Overwegende dat twee plaatsen INP motorrijder (gespecialiseerd ambt) vacant waren verklaard ter 
zitting van de gemeenteraad op 11/06/2015 (7) en op 06/07/2015 (2); 

Overwegende dat deze vacantverklaringen worden opgeheven en vervangen door onderhavige 
beslissing;  

Overwegende dat twee plaatsen INP interventie/motorrijder (niet-gespecialiseerd) worden vacant 
verklaard;  

Overwegende dat deze vacantverklaring gebeurt onder voorbehoud, in afwachting van de goedkeuring 
of eventuele opmerkingen vanwege de toezichthoudende overheid voor wat betreft de formatiewijziging;  

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

Om deze redenen,  

Beslist:  

Artikel 1: 

Het besluit van de gemeenteraad dd. 11/06/2015 (agendapunt 7) betreffende de vacantverklaring van 
1 plaats INP motorrijder wordt opgeheven.  

Artikel 2:  

Het besluit van de gemeenteraad dd. 06/07/2015 (agendapunt 2) betreffende de vacantverklaring van 
1 plaats INP motorrijder wordt opgeheven.  

Artikel 3:  

Er worden twee plaatsen INP interventie/motorrijder vacant verklaard, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid voor wat betreft de formatiewijziging zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van heden. 

Artikel 4:  

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. 

7. TMVW - algemene vergadering dd. 11/04/2016 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

Raadslid J.M. Dedecker verwijst naar zijn tussenkomst tijdens de zitting van de commissie algemeen 
beleid op 09/03/2016. Volgens het raadslid opereert de TMVW in de onwettelijkheid. Men heeft 
intussen 8 vergaderingen bijeengeroepen, wat volgens het raadslid voldoende moet zijn om de 
situatie juridisch te regelen. Het raadslid wenst dat iemand van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
dit stelt tijdens de algemene vergadering. Er wordt akte genomen van de vraag. 

 

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 
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Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale TMVW; 

Gezien de gemeente bij brief van 05/02/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de gewone 
algemene vergadering van TMVW op 11/04/2016 om 17u30; 

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

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 09/03/2016; 

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 gewone algemene vergadering van TMVW op 11/04/2016 om 17u30. 

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 TMVW en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

8. Interlokale vereniging (W)INtegratie - oprichting en overeenkomst met statutaire draagkracht 

- goedkeuring 

Raadslid G. Verdonck stelt dat zijn fractie geen problemen heeft met initiatieven die de integratie van 
vreemdelingen ondersteunen. Hij heeft dan ook niks tegen de principes van (W)INtegratie. 
Het raadslid vraagt wie het initiatief heeft genomen. 
De burgemeester antwoordt: 

- dat één en ander kadert in de problematiek van de vluchtelingen die ondergebracht werden op 
de militaire domeinen van Koksijde en Lombardsijde;  

- er zijn subsidiemogelijkheden;  

- Koksijde heeft initiatief genomen;  

- 1 personeelslid is aan te stellen; 

- het initiatief betreft alle buitenlanders en is dus niet beperkt tot vluchtelingen;  

- perspectieven voor begeleiding worden geboden; 

- ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten. 

Volgens het raadslid was er bij de aanvangsfase geen draagvlak bij de meerderheid om hulp te 
bieden en om veel te doen in het kader van de vluchtelingenproblematiek, terwijl men nu de indruk wil 
wekken iets te zullen doen voor de vluchtelingen. 
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Volgens het raadslid is er geen behoefte aan een bijkomende organisatie en zou men beter de 
middelen lokaal inzetten en vrijwilligers ondersteunen. Volgens het raadslid zijn de voorgestelde 
ambtenaren ook geen experten. 

De burgemeester antwoordt dat aangenomen wordt dat het initiatief goed zal functioneren. Zij ontkent 
dat het bestuur negatief gereageerd heeft op de vluchtelingen. Het college van burgemeester en 
schepenen heeft de aanvraag reeds in september goedgekeurd. Ook via de dienst onderwijs is er in 
samenwerking met vrijwilligers reeds veel gebeurd. De gemeente zal binnen afzienbare tijd 15 
vluchtelingen toegewezen krijgen. Ook in dit verband zal de ambtenaar van (W)INtegratie nuttige 
diensten bewijzen. 

Raadslid L. Maesen beklemtoont het belang van het vrijwilligerswerk en bepleit de ondersteuning van 
het vrijwilligerswerk. 

Raadslid J.M. Dedecker verklaart dat zijn fractie de ingediende kandidaturen van zijn fractie intrekt en 
dat hij vertrouwen heeft in de voorgedragen ambtenaren. Het raadslid vindt het initiatief geldverspilling 
om het geweten te sussen. Volgens hem zijn er “welzijnsknuffelaars” genoeg en moeten de OCMW ’s 
in staat zijn om de problematiek aan te pakken. Hij verklaart dat zijn fractieleden vrij zullen stemmen 
omdat het een ethisch probleem betreft. 

Raadslid D. Van Den Broucke vraagt naar de expertise van de secretaris in relatie met de 
vluchtelingenproblematiek. 
De burgemeester antwoordt dat de secretaris jarenlang OCMW-raadslid is geweest en dat hij thans 
tevens OCMW-secretaris is. 
Raadslid G. Verdonck vindt dit onvoldoende. De secretaris antwoordt dat een secretaris ook geen 
expert lokale economie moet zijn om in een werkgroep lokale economie te zetelen. In aanvulling met 
hetgeen reeds gezegd werd door de burgemeester stelt de secretaris dat hij ook in de privésfeer ruime 
ervaringen heeft met de problematiek. 
Raadslid G. Verdonck verklaart zich te zullen onthouden bij de stemming niet wegens de inhoud wel 
wegens de vorm. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de beslissing van het college dd. 29/09/2015 (tl1) om zich aan te sluiten bij de 
subsidieaanvraag voor intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van 
buitenlandse herkomst in samenwerking met de gemeenten Koksijde, Nieuwpoort en De Panne voor 
de periode 1/12/2015 tem 31/10/2018; 

Gelet op de toekenning van een projectsubsidie van maximaal 150.000 euro door het Agentschap 
Binnenlands Bestuur voor de gezamenlijke uitvoering van het project “integratie aan de Westkust” 
voor de periode 1/12/2015 tem 30/11/2018 en dit om werkings- en loonkosten te betalen; 

Gelet op de vraag om toe te treden tot de interlokale vereniging (W)Integratie, die als doel heeft de 
coördinatie van het project “Integratie aan de Westkust” en om bijgevolg de overeenkomst met 
statutaire draagkracht goed te keuren; 

Gezien het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat het ontwerp aan de gestelde verwachtingen tegemoet komt; 

Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 09/03/2016; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 

met uitzondering van C. Niville die tegen stemt en G. Verdonck, L. Maesen, J.M. Dedecker, 
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D. De Poorter, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, B. Ryckewaert en S. Van den Bossche die zich 

onthouden. 

Beslist:  

Artikel 1:  

In te stemmen met het voorstel om een interlokale vereniging (W)Integratie op te richten met de 
partners Middelkerke, Koksijde, Nieuwpoort en De Panne. 

Artikel 2:  

De overeenkomst met statutaire draagkracht - interlokale vereniging (W)Integratie goed te keuren. De 
tekst van deze overeenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te 
blijven uitmaken. 

Stemming: 13 stemmen voor, 1 stem tegen, 8 onthoudingen 

 

9. (W)INtegratie - aanduiden 2 effectieve afgevaardigden en 1 plaatsvervanger in het 

beheerscomité 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gezien het besluit van heden houdende de goedkeuring van de oprichting en de statuten van 
interlokale vereniging (W)INtegratie; 

Gezien de bepalingen i.v.m. het beheerscomité van de vereniging; 

Overwegende dat bijgevolg volgende afgevaardigden moeten worden aangeduid: 

 2 effectieve afgevaardigden; 

 1 plaatsvervangend afgevaardigde; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om volgende personeelsleden 
aan te duiden: 

 Als effectieve afgevaardigden: 

 De OCMW secretaris (op heden P. Ryckewaert) 

 Het personeelslid van de gemeente belast met de coördinatie van de 
vluchtelingenproblematiek (op heden Maarten Detroyer) 

 Als plaatsvervangend afgevaardigde 

 Directeur sociale zaken OCMW (op heden T. De Boyser) 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien staande de vergadering de ingediende kandidaturen van C. Niville, B. Ryckewaert en D. De 
Poortere ingetrokken worden; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam effectief afgevaardigde 1 Ja Neen 

Pierre Ryckewaert 13 0 

Er zijn 7 blanco en 2 ongeldige stembiljetten. 

Naam en voornaam effectief afgevaardigde 2 Ja Neen 

Maarten Detroyer 15 0 

Er zijn 6 blanco en 1 ongeldig stembiljet. 

Naam en voornaam plaatsvervangend afgevaardigde Ja Neen 

Tineke De Boyser 14 0 

Er zijn 6 blanco en 2 ongeldige stembiljetten. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Bijgevolg wordt Pierre Ryckewaert, aangeduid als effectief afgevaardigde 1 van de gemeente in het 
beheerscomité van interlokale vereniging (W)INtegratie. 

Artikel 2:  

Bijgevolg wordt Maarten Detroyer, aangeduid als effectief afgevaardigde 2 van de gemeente in het 
beheerscomité van interlokale vereniging (W)INtegratie. 
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Artikel 3:  

Bijgevolg wordt Tineke De Boyser, aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde (van beide 
effectieve afgevaardigden) van de gemeente in het beheerscomité van interlokale vereniging 
(W)INtegratie. 

Artikel 4:  

Deze aanduidingen blijven geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 5:  

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan interlokale vereniging (W)INtegratie en aan 
de afgevaardigden. 

 

10. Verslag klachtenbehandeling 2015 - kennisname 

Raadslid D. Van Den Broucke merkt op dat de klachten vooral betrekking hebben op parkeerboetes. 
Hij vraagt zich af of dit niet anders kan geregeld worden. 
De secretaris antwoordt dat via het klachtenreglement enkel die klachten behandeld worden die 
voldoen aan de definitie van klacht. Betwistingen in verband met het al of niet betalen bijvoorbeeld 
worden volgens een andere regeling verwerkt. 
Raadslid J.M. Dedecker refereert naar de vorige zitting en zijn opmerkingen in verband met de al of 
niet behandeling via de klachtenregeling van de “klacht” van schepen F. Ampe. 
De voorzitter wijst het raadslid er op dat de deuren gesloten moeten worden van zodra het de 
persoonlijke levenssfeer van de schepen betreft. 
Het raadslid stelt vast dat er in het verslag sprake is van een klacht over 
onbewoonbaarheidsverklaring. Hij vraagt zich af waarom “de klacht” van schepen F. Ampe niet via dit 
systeem verwerkt werd. 
De voorzitter wijst erop dat de klachtenbehandeling autonoom gebeurt door de administratie, met de 
secretaris als klachtencoördinator. 
De secretaris verwijst naar het antwoord dat hij schriftelijk bezorgd heeft aan het raadslid, namelijk: 
het reglement klachtenbehandeling is niet van toepassing op de klacht waarvan het raadslid gewag 
maakt. Volgens het reglement is een klacht: ‘een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij 
het gemeentebestuur klaagt over een door dit gemeentebestuur al dan niet verrichte handeling of 
prestatie van de gemeentelijke ambtelijke organisatie en dienstverlening’. De klacht waarover het 
raadslid het heeft is dus geen klacht volgens het klachtenreglement. Het werd dan ook niet 
opgenomen in het klachtenregister en werd ook niet verwerkt via het klachtenreglement. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat hij vermoedt dat de correcte procedure niet gevolgd werd. 

 

Gezien het reglement van de klachtenbehandeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 
10/04/2008 (12); 

Gezien de daarin vervatte regeling inzake rapportering; 

Gezien het verslag terzake voor het jaar 2015; 

Bijgevolg; 

Neemt kennis: 

Enig artikel: 

Van het verslag klachtenbehandeling 2015 . Dit verslag wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er 
integraal deel van te blijven uitmaken. 
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11. Selectieleidraad project basisschool De Duinpieper te Westende - goedkeuring 

Schepen B. Vandekerckhove verduidelijkt dat de bijlage die aanvankelijk in het dossier zat aangepast 
werd en dat deze bijgewerkte versie bezorgd werd aan de raadsleden. De wijzigingen hebben 
betrekking op onder andere de erfgoedtoets en het juridisch verfijnen van de tekst. Het is de vraag om 
deze bijgewerkte bijlage goed te keuren. 
Raadslid G. Verdonck zou in de toekomst voor dergelijke dossiers een toegankelijke toelichting en 
motivatie willen krijgen. Hij is tevreden met de erfgoedtoets. Hij vraagt wat de meerwaarde is voor de 
gemeente van de voorziene PPS-constructie. 
De secretaris verduidelijkt dat het maatwerk betreft om sneller vooruit te kunnen gaan met de bouw 
van schoolinfrastructuur. 
De burgemeester vult aan dat eenzelfde werkwijze werd gevolgd bij de bouw van de gemeenteschool 
te Middelkerke. 
Op de opmerking van raadslid G. Verdonck dat uit de ontwerpnotule blijkt dat dit punt besproken werd 
tijdens de collegezitting van 01/03/2016, maar dat hij niets teruggevonden heeft op de agenda, 
antwoordt de secretaris dat dit agendapunt wel degelijk besproken werd. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de beleidsdoelstelling 3.1 uit het meerjarenplan 2014-2019: “Het ontwikkelen van een 
kwaliteitsvol onderwijs- en vormingsaanbod” met als bijhorend actieplan 3.1.2: “Het investeren in 
kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur voor het gemeentelijk onderwijs (Vlaamse beleidsprioriteit 
FOBVBP01, FOBVBP02)”; 

Gezien het ontwerp van selectieleidraad ‘project basisschool De Duinpieper te Westende’; 

Gelet op de besprekingen van het college van burgemeester en schepenen dd. 01/03/2016; 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De selectieleidraad ‘project basisschool De Duinpieper te Westende’, 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 overgemaakt aan de betrokken diensten.  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

12. AGB - jaarrekening 2014 - goedkeuring 

Voor agendapunten 12 en 13 vervoegen R. Keereman, financieel beheerder en W. Hosten, 
bedrijfsrevisor, de raadszitting als deskundigen. 

Schepen L. Pylyser-Dewulf (tevens voorzitter Raad van Bestuur van het AGB) verwijst naar p. 82 van 
de jaarrekening (verlies van boekjaar in 2014 door rechtzetting) en p. 70 - resultatenrekening (met 
1.151.104 euro verlies van het boekjaar 2014) en vraagt naar meer toelichting in dit verband. 

De bedrijfsrevisor antwoordt dat een en ander kadert in een vraag van de commissaris van het AGB 
(die niet aanwezig is). Het betreft een wijziging in de boeking van de voorraden betreffende het “– 3 
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marktplein” (boxen). De voorraden mogen niet overgewaardeerd worden. De revisor merkt op dat de 
jaarrekening een fiscale jaarrekening betreft die niet de waarde van het volledig vermogen weergeeft. 

Volgens raadslid J.M. Dedecker betreft het een totaal van om en bij de 16 miljoen euro. Er is blijkbaar 
een debat nodig in de schoot van het AGB. Hij en zijn fractie zullen voor-stemmen wegens eerder 
gemaakte afspraken. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 15 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Middelkerke waarbij 
bepaald wordt dat het vaststellen van de jaarrekening een bevoegdheid is van de Raad van Bestuur 
van het AGB Middelkerke;  

Gelet op artikelen 3, 4 en 11 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en het 
AGB Middelkerke waarin o.a. de modaliteiten van de exploitatie bepaald worden alsook de 
informatieplicht van het AGB Middelkerke naar de gemeente toe; 

Gelet op artikel 243bis van het gemeentedecreet; 

Gelet op de jaarrekening 2014 van het AGB Middelkerke; 

Gelet op het verslag van de commissaris dd. 28/01/2016 over het boekjaar afgesloten op 31/12/2014 
in het kader van artikel 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen; 

Gelet op de verslagen van de commissaris dd. 28/01/2016 over het boekjaar afgesloten op 
31/12/2014 in het kader van artikel 243bis, §1 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke dd. 15/02/2016 houdende 
de vaststelling van de jaarrekening 2014 van het AGB Middelkerke; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2014 van het AGB Middelkerke goed. 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit over te maken aan de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

13. AGB - wijzigingen meerjarenplan & budget 2016 - goedkeuring 

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 BB2015/2 van 10 juli 2015 met instructies voor de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016; 

Gelet op artikel 15 van de statuten van het AGB Middelkerke waarbij bepaald wordt dat het vaststellen 
van de meerjarenplanning en het budget een bevoegdheid is van de raad van bestuur van het AGB 
Middelkerke; 

Gelet op artikelen 3, 4 en 11 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en het 
AGB Middelkerke waarin o.a. de modaliteiten van de exploitatie bepaald worden alsook de 
informatieplicht van het AGB Middelkerke naar de gemeente toe; 
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Gelet op de meerjarenplanwijziging 2015/1 van het AGB Middelkerke, vastgesteld door de raad van 
bestuur in zitting van 15/02/2016;  

Overwegende dat deze meerjarenplanwijziging enkel betrekking heeft op de investeringsenveloppes; 

Gelet op de meerjarenplanwijziging 2014-2019 en het budget 2016 van het AGB Middelkerke, 
vastgesteld door de raad van bestuur in zitting van 15/02/2016; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis elk jaar positief is; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 

met uitzondering van G. Verdonck, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poorter, D. Demarcke, 

B. Ryckewaert en S. Van den Bossche die zich onthouden. 

Beslist:  

Artikel 1:  

De meerjarenplanwijziging 2015/1 van het AGB Middelkerke wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: 

De meerjarenplanwijziging 2014-2019 en het budget 2016 van het AGB Middelkerke worden 
goedgekeurd, financieel in evenwicht als volgt: 

 Resultaat op kasbasis 

2014 1.146.849 

2015 1.001.233 

2016 1.533.221 

2017 1.977.601 

2018 2.391.671 

2019 2.323.180 

 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit over te maken aan de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke. 

Stemming: 15 stemmen voor, 7 onthoudingen 

 

14. Herbestemming door nominatieve aanpassing voorzien krediet budget 2016 - sportdienst 

(beleidsitem 07400/2300000) - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur Middelkerke akte genomen heeft van de toepasselijke 
regelgeving van de opslag en verhandeling van brandstof op het strand; 

Gelet op de regelgeving die volgende Koninklijke Besluiten omvat: 

- KB 13/03/1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, 
ontvlambare en brandbare vloeistoffen 

- KB 3/05/1999 betreffende de bescherming van jongeren 
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- KB 10/10/2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten 
beantwoorden; 

Overwegende dat voor de strandreddingsdienst van Middelkerke geen opmerkingen geformuleerd 
werden wat betreft het transport van de brandstof, maar wel betreffende de opslag op de posten en de 
verhandeling van de brandstof: 

- Opslag: aangezien de brandstof opgeslagen wordt op de redderspost waar de redders zelf 
hun maaltijden nuttigen, pauzes nemen en schuilen bij slechte weersomstandigheden is dit in 
strijd met het KB basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden 

- Verhandeling: verhandeling van brandstof kan volgens het KB ter bescherming van jongeren 
niet gebeuren door jongeren zelf. Onder jongeren dienen o.a. begrepen te worden 
‘studentwerknemers’. Ook meerderjarige jobstudenten mogen geen brandstof verhandelen 
(tanks bijvullen); 

Overwegende het voorstel om voor de opslag van de brandstof 4 aangepaste opslagcontainers aan te 
kopen waarvan er 2 containers op het strand van Middelkerke en 2 op het strand van Westende zullen 
geplaatst worden; 

Overwegende het voorstel dat het vergieten van resten brandstof niet meer door de strandredders zal 
uitgevoerd worden maar door de technische dienst; 

Overwegende dat de kost voor de aankoop van deze aangepaste opslagcontainers voor brandstof 
€ 6000,- (incl. btw) bedraagt en niet voorzien werd in het investeringsbudget; 

Overwegende het voorstel om deze aankoop te financieren met het budget dat voorzien was voor de 
aankoop van AED toestellen (€ 6.600,- onder beleidsitem 07400/2300000); 

Overwegende dat de sportdienst toestemming vraagt voor deze kredietaanpassing; 

Overwegende dat voor de aankoop van AED toestellen, zoals oorspronkelijk voorzien, de nodige 
budgetwijziging zal aangevraagd worden; 

 

Beslist:  

Artikel 1:  

Akkoord te gaan met het voorstel van de sportdienst om het budget (€ 6.600,- ) dat voorzien was voor 
de aankoop van AED toestellen (beleidsitem: 07400/2300000) te gebruiken voor de aankoop van 4 
aangepaste containers voor de opslag van brandstof voor de boten van de strandreddingsdienst. 

Artikel 2:  

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om deze opdracht af te ronden. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

15. Toekomstvisie Sint-Willibrorduskerk Middelkerke - goedkeuring  

Raadslid D. Van Den Broucke verklaart dat hij zal voor-stemmen omdat hij het een goed idee vindt om 
de kerk ook open te stellen voor multifunctioneel medegebruik. Hij vraagt naar de perspectieven voor 
de kerk te Leffinge in relatie met Leffingeleuren. 
De voorzitter verduidelijkt dat dit agendapunt enkel betrekking heeft op de Sint-Willibrorduskerk van 
Middelkerke-centrum. 
Raadslid J.M. Dedecker verklaart tegen te zullen stemmen, omdat hij vindt dat de religies hun eigen 
kosten moeten betalen, maar dat zijn fractieleden vrij mogen stemmen. 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het schrijven dd. 07/06/2015 van dhr. Wilfried Opstaele, namens de kerkfabriek Sint-
Willibrordus, met de vraag advies uit te brengen over de subsidieaanvraag voor werken (3de fase) aan 
de Sint-Willibrorduskerk van Middelkerke; 

Gezien deze werken het in goede staat houden van het oude gedeelte van de kerk tot doel hebben, 
met meer in het bijzonder: 

1. het herstel en hervoegen van metselwerk, 
2. het aanpassen van goten en afleiders, 
3. het schilderwerk van het houten buitenschrijnwerk (goten en buitendeuren), 
4. het vervangen van de gebroken glaasjes in de glas-in-lood ramen, 
5. het plaatselijk herstel van leien en dakluiken. 

Overwegende dat deze werken gepland worden in opvolging van het rapport van de 

Monumentenwacht van 2006-2013 en voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019 van de 

kerkfabriek Sint-Willibrordus; 

Gezien het decreet dd. 12/07/2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de 

eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening 

en crematoria; 

Gezien het besluit van de Vlaamse regering dd. 20/12/2013 betreffende de toekenning van subsidies 

voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele 
morele dienstverlening en crematoria; 

Gezien het ministerieel besluit dd. 18/03/2014 betreffende de samenstelling en de indiening van de 
dossiers voor subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening 
van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria; 

Overwegende dat het aan het college van burgemeester en schepenen toekomt advies uit te brengen 
over de subsidieaanvraag voor de geplande werken, maar dat dit enkel kan op basis van een door de 
gemeenteraad goedgekeurde visie; 

Overwegende dat de gemeente Middelkerke nog niet beschikt over een goedgekeurd overkoepelend 
kerkenbeleidsplan, maar dat zij daartoe wel de nodige initiatieven neemt; 

Overwegende dat in afwachting van de opmaak van dit plan de gemeenteraad ad hoc zijn visie over 
bepaalde kerkgebouwen kan bepalen; 

Overwegende dat de Federatie Middelkerke, waartoe de kerkfabriek Sint-Willibrordus behoort, wel 
beschikt over een pastorale langetermijnvisie zoals blijkt uit het schrijven dd. 24/04/2015 van dhr. Bart 
Vercauteren, Bisschoppelijk Gedelegeerde, aan de Gouverneur, 

Overwegende dat uit dit schrijven blijkt dat de Federatie Middelkerke drie parochiekerken, zijnde Sint-
Willibrordus Middelkerke, Sint-Laurentius Westende en O.-L.-V.-Bezoeking Lombardsijde, en twee 
annexekerken, zijnde St.-Theresia Middelkerke en St.-Theresia Westende-Bad, wenst te behouden 
voor de Rooms-Katholieke eredienst met occasioneel een multifunctioneel medegebruik, 

Overwegende dat de Sint-Willibrorduskerk de facto de hoofdkerk is van de gemeente Middelkerke en 
het gebouw zeer regelmatig wordt gebruikt; 

Overwegende dat de Sint-Willibrorduskerk vrij en ruim toegankelijk is voor het publiek, ook op 
ogenblikken wanneer er geen erediensten worden gehouden; 

Overwegende dat de kerkfabriek en de pastoor bereid zijn de kerk ter beschikking te stellen voor 
passende niet-religieuze activiteiten; 
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Overwegende dat het van belang is om de geplande werken niet op te houden in afwachting van de 
opmaak van een overkoepelend kerkenbeleidsplan; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 

met uitzondering van G. Verdonck en D. Demarcke die zich onthouden en J.M. Dedecker, C. Niville, 

N. Lejaeghere, D. De Poorter, B. Ryckewaert en S. Van den Bossche die tegen stemmen. 

Beslist:  

Artikel 1:  

In het kader van de voortgang van de geplande werken goedkeuring te verlenen aan de visie van de 
kerkfabriek Sint-Willibrordus omtrent de Sint-Willibrorduskerk van Middelkerke waarbij deze kerk 
verder ten volle wordt gebruikt voor de katholieke eredienst met occasionele nevenactiviteiten van 
culturele of sociale aard. 

Stemming: 14 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 2 onthoudingen 

 

16. Aanleg voetpaden, parkeerstroken en KWS-verhardingen voor het dienstjaar 2016 - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de noodzaak om het openbaar domein van de gemeente in een goede staat aan te leggen 
en ook te onderhouden, dit impliceert ondermeer de aanleg of de heraanleg van voetpaden in 
betondallen, parkeerstroken in betonklinkers en het affrezen en heraanleggen van de toplaag van de 
rijwegen met een nieuwe KWS-laag; 

Gezien deze werken gepaard gaan met aanverwante zaken, zoals aanleggen van nieuwe goten, 
waterontvangers, aansluitingen op het rioolnet , enz… 

Gezien deze onderhoudswerken van een dergelijke omvang zijn dat ze door een aannemer van 
wegenwerken moeten uitgevoerd worden; 

Gezien deze werkwijze in de vorige dienstjaren ook gevolgd werd; 

Overwegende dat er in het budgetjaar 2016 in de A-lijst van het overig beleid een bedrag van 
€ 400.000 voorzien is onder beleidsitem/AR: 02000/2240007; 

Gelet op het bijzonder bestek met de gedetailleerde beschrijving en posten voor deze opdracht; 

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 23 van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geplaatst worden bij open 
procedure; 

Gezien in toepassing van art. 26§1-2°-b) van de wet van 15/06/2006 kan een herhaling van deze 
opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund worden aan de 
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aannemer aan wie de eerste opdracht werd toegewezen en dit op basis van de oorspronkelijke 
prijzen, op voorwaarde dat de mogelijkheid om deze procedure aan te wenden bij de eerste opdracht 
wordt vermeld – deze mogelijkheid is opgenomen in het bijzonder bestek; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het beschrijvend bestek voor de opdracht “Aanleggen voetpaden en parkeerstroken en KWS-
verhardingen voor het dienstjaar 2016 wordt goedgekeurd. 

Artikel 2:  

De opdracht bedoeld in artikel 1 te plaatsen volgens de open procedure 

Artikel 3 : 

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen de procedure van de opdracht verder te 
zetten 

Artikel 4: 

Alle uitgaven ten gevolge van de beslissing moeten voor het budgetjaar 2016 aangerekend worden 
als volgt: 

- beleidsitem/ AR: 02000/2240007 

- actie/ overig beleid: Overig beleid (A-lijst) 

- beschikbaar krediet: € 400.000,00  

- bedrag van de uitgave: € 400.000,00 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

17. Ondergronds brengen van de netten in de Lombardsijdelaan (Fase 2 doortocht 

Lombardsijde en Westende) - opbraak/herstel grondbedekkingen  

a) goedkeuring beschrijving en raming 

b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de geplande renovatie van de doortocht van Lombardsijde en Westende (fase 2); 

Gezien het schrijven dd. 30/10/2015 vanwege Infrax, Noordlaan 9 te 8820 Torhout houdende 
mededeling  van de prijsofferte voor de opbraak/herstel van de grondbedekkingen n.a.v. het 
ondergronds brengen van de netten in de Lombardsijdelaan; 

Gelet op de gedetailleerde raming voor deze werken ten bedrage van 42.633,70 euro; 

Overwegende dat er voor het uitvoeren van de opbraak en herstelwerken van de grondbedekkingen 
n.a.v. ondergronds brengen van de netten in de Lombardsijdelaan voldoende krediet ter beschikking 
is op het beleidsitem/AR: 06700/2240007 van het budgetjaar 2016; 

Gelet op het ontwerpplan; 
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Gezien de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 19/01/2016 houdende 
principieel akkoord voor de opbraak en herstelwerken van de grondbedekkingen n.a.v. het 
ondergronds brengen van de netten in de Lombardsijdelaan in het kader van de renovatie van de 
doortocht van Lombardsijde en Westende (fase 2) tegen het geraamde bedrag van 42.633,70 euro 
(btw incl.); 

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

Gelet op het KB van 15/07/2011 – KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op het KB van 14/01/2013 – KB tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Gezien volgens artikel 26 § 1.1° f) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder beroep op mededinging; 

Overwegende dat Infrax de intercommunale is waarbij het gemeentebestuur is aangesloten; 

Gezien Infrax is onderworpen aan de wet van de overheidsopdrachten en dus voor soortgelijke 
werken aanbestedingen houdt; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De beschrijving en de raming voor de opbraak en herstelwerken van de grondbedekkingen n.a.v. het 
ondergronds brengen van de netten in de Lombardsijdelaan in het kader van de renovatie van de 
doortocht van Lombardsijde en Westende (fase 2) goed te keuren voor een totaal bedrag van 
42.633,70 euro (btw incl.). 

Artikel 2:  

 

-beleidsitem/ AR: 06700/2240007 

-overig beleid/ actie: OB (A-lijst) 

-beschikbaar krediet: € 300.000,00 

-bedrag van de uitgave: € 42.633,70 

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

-BTW-nummer: BE 0882.509.166 

 

 

Artikel 3: 

De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure. 

Artikel 4: 

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen de procedure verder te zetten. 
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

18. Plaatsen van kerstverlichting in de Lombardsijdelaan (Fase 2 doortocht Lombardsijde en 

Westende): 

a) goedkeuring beschrijving en raming 

b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de geplande renovatie van de doortocht van Lombardsijde en Westende (fase 2); 

Gezien het schrijven dd. 30/10/2015 vanwege Infrax, Noordlaan 9 te 8820 Torhout houdende 
mededeling  van de prijsofferte voor het leveren en plaatsen van kerstverlichting in de doortocht 
Lombardsijde en Westende (fase 2); 

Gelet op de gedetailleerde raming voor deze werken ten bedrage van 36.918,99 euro (btw incl.); 

Overwegende dat er voor het leveren en plaatsen van kerstverlichtingsinstallatie in de doortocht van 
Lombardijde en Westende (fase 2) voldoende krediet ter beschikking is op het beleidsitem/AR: 
06700/2240007 van het budgetjaar 2016; 

Gelet op het ontwerpplan; 

Gezien de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 19/01/2016 houdende 
principieel akkoord voor het leveren en plaatsen van kerstverlichting in de doortocht van Lombardsijde 
en Westende (fase 2) tegen het geraamde bedrag van 36.918,99 euro (btw incl.); 

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

Gelet op het KB van 15/07/2011 – KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op het KB van 14/01/2013 – KB tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Gezien volgens artikel 26 § 1.1° f) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder beroep op mededinging; 

Overwegende dat Infrax de intercommunale is waarbij het gemeentebestuur is aangesloten; 

Gezien Infrax is onderworpen aan de wet van de overheidsopdrachten en dus voor soortgelijke 
werken aanbestedingen houdt; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De beschrijving en de raming voor het leveren en plaatsen van kerstverlichting in de doortocht van 
Lombardsijde en Westende (fase 2) goed te keuren voor een totaal bedrag van 36.918,99 euro (btw 
incl.). 

Artikel 2:  

 

-beleidsitem/ AR: 06700/2240007 
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-overig beleid/ actie: OB (A-lijst) 

-beschikbaar krediet: € 300.000,00 

-bedrag van de uitgave: € 36.918,99 

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

-BTW-nummer: BE 0882.509.166 

 

 

Artikel 3: 

De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure. 

Artikel 4: 

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen de procedure verder te zetten. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

Vragen van raadsleden 

(20161003-01) Raadslid D. Demarcke herinnert aan zijn vraag i.v.m. de wegmarkering t.h.v. Slijpebrug 
(interne referentie = 20161102-01).  
Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat zij de vraag doorgemaild heeft naar de bevoegde 
wegbeheerder (AWV). Zij wacht op een antwoord en/of reactie. 

 

(20161003-02) Raadslid S. Van den Bossche meldt dat er werken plaatvinden op het strand. 
Binnenkort worden de strandbars en andere strandinfrastructuur geplaatst. Zij vraagt of de werken 
tijdig klaar zullen zijn. 
Schepen L. Pylyser-Dewulf verklaart niks af te weten van de werken. 
Schepen J. Devey antwoordt dat de werken kaderen in de strandophopingswerken i.h.k.v. de 
duizendjarige storm. Hij vermoedt dat deze werken vlug zullen gebeuren. 

 

(20161003-03) Raadslid D. De Poortere verwijst naar het politiereglement dat van toepassing was 
tijdens de cyclocross. De signalisatie en uitvoering van dit reglement was blijkbaar niet in 
overeenstemming met het reglement. Het raadslid zelf kon bijvoorbeeld niet op reglementaire wijze 
zijn woning bereiken. 
De voorzitter verklaart dat dit zal onderzocht worden. 

 

(20161003-04) Raadslid J.M. Dedecker verwijst naar de afgeleverde vergunningen i.h.k.v. de 
strandvisserij. Volgens het raadslid werden diverse vergunningen niet verlengd en werden een 15-tal 
nieuwe vergunningen afgeleverd. Volgens het raadslid verklaren sommigen dat zij hun aanvraag wel 
tijdig en correct hebben ingediend. Volgens het raadslid is er tevens een vermoeden dat vergunningen 
afgeleverd worden aan personen die bewust geen gebruik maken van de vergunning omdat zij tegen 
de strandvisserij gekant zijn. Het raadslid vraagt dat dit onderzocht zou worden. 
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Schepen J. Devey antwoordt dat er dit jaar veel nieuwe vergunningen werden afgeleverd. Hij bevestigt 
dat er weinig tot geen veldcontrole gebeurt door de gemeentelijke administratie. Er gebeurt wel 
controle op het correct gebruik van de netten i.h.k.v. het mathematisch model. De opmerkingen van 
het raadslid zullen onderzocht worden. 

 

(20161003-05) Raadslid J.M. Dedecker verwijst naar zijn schriftelijk ingediende vraag i.v.m. de vraag 
van het Nieuwsblad voor het verkrijgen van verslagen van het college i.h.k.v. de openbaarheid van 
bestuur. 
De secretaris verwijst naar zijn schriftelijk antwoord dat hij reeds bezorgd heeft aan het raadslid. De 
secretaris heeft geen herinneringsmail ontvangen, ondanks andere verklaringen in het krantenartikel. 
De secretaris neemt de schuld op zich voor het niet reageren op de mail van de journalist, omdat 
openbaarheid van bestuur en interne controle tot zijn eindverantwoordelijkheid behoren. Hij vindt het 
weinig genuanceerd van de krant om op basis van één mail een oordeel te vellen. 
Raadslid J.M. Dedecker vraagt waarom de verslagen van het college niet op de website gepubliceerd 
worden. 
De burgemeester verwijst naar een mail die zij als burgemeester heeft ontvangen vanwege een 
journalist waarbij volgens haar een niet passend geachte journalistieke reactie volgde i.v.m. het testen 
van reactiesnelheid. Volgens de burgemeester zou meer respect voor mandatarissen niet misstaan. 
Raadslid J.M. Dedecker verwijst naar eerder ongunstige rapporten die gepubliceerd werden in de pers 
en stelt dat ook dit bericht niet positief is voor de gemeente. 

 

(20161003-06) Raadslid J.M. Dedecker verklaart te wachten “op de biecht van een schepen” en wendt 
zich naar schepen F. Ampe.  
Schepen F. Ampe zegt dat zij bij haar verklaringen blijft. Raadslid J.M. Dedecker repliceert dat er geen 
verklaring is geweest en dat hij die graag zou horen. Op de vraag van schepen F. Ampe wat de 
concrete vraag is antwoordt raadslid J.M. Dedecker dat hij zou willen weten of de schepen al of niet 
gebeld heeft met de heer Markey op 04/11/2016 in de voormiddag … 
Schepen F. Ampe stelt dat als er personen vernoemd worden de zitting moet verder gezet worden met 
gesloten deuren. 
Raadslid L. Maesen stelt dat de raad recht heeft op duidelijke taal. Er is al zoveel in de pers en de 
openbare zitting geweest. Het is tijd om klaarheid te scheppen. Het raadslid wil graag haar kant van 
het verhaal horen. 
Schepen F. Ampe antwoordt dat zij een schriftelijk antwoord zal geven. 
Schepen L. Pylyser-Dewulf zegt dat zij tijdens de vorige zitting een verklaring heeft voorgelezen. Dat 
zij bij die verklaring blijft en dat er voor de fractie en meerderheid geen probleem is. 
Raadslid L. Maesen zegt dat hij geen antwoorden op de vragen gekregen heeft tijdens de voorbije 
gemeenteraadszitting en dat hij antwoorden wil op de geformuleerde aantijgingen. 
Volgens de voorzitter hebben de raadsleden het recht om vragen te stellen, maar is de gemeenteraad 
geen onderzoekscommissie. Een schepen heeft het recht om op zijn of haar wijze antwoorden te 
geven. 

 

(20161003-07) Raadslid B. Ryckewaert vraagt om uitnodigingen bestemd voor raadsleden ook tijdig te 
bezorgen aan raadsleden van de oppositie. Zij verwijst naar uitnodigingen voor de proloog van de 3-
daagse en de orde van de ezel. 
De secretaris bevestigt dat er intern werk moet gemaakt worden van een vlot systeem in dit verband. 
Hij heeft geen weet van de orde van de ezel. Een uitnodiging voor de proloog van de 3-daagse die 
weken vooraf bezorgd werd aan sommige leden van de raad betrof een vip-gebeuren die niet voor 
iedereen bedoeld was. 
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(20161003-08) Schepen G. Verdonck verwijst naar een beslissing van het college van 1 maart 2016 
punt 38 in verband met de aankoop van rechten bij uitgeverij Toen. Het raadslid wenst meer uitleg in 
verband met de uitgeverij en het waarom van de aankoop. 
De voorzitter antwoordt dat hij op deze vraag niet voorbereid is en dat hij op passende wijze zal 
antwoorden. 
Volgens raadslid G. Verdonck is het besluit van recente datum en hij stelt dat de schepen van cultuur 
misschien een antwoord kan geven. 
De voorzitter stelt dat het een aankoop van gebruiksrechten betreft voor diverse uren filmopnames die 
op die manier ontsloten worden voor de Middelkerkse gemeenschap. 
De voorzitter stelt niet te weten waar de uitgeverij precies gevestigd is. Hij weet wel dat de gewezen 
bibliothecaris betrokken is bij de uitgeverij. Het bedrag van de uitgaven bedraagt 18.000 euro of zo’n 
9.000 euro per jaar. 
Raadslid G. Verdonck merkt op dat de voorzitter de vraag ontweek, maar dan toch druppelsgewijs 
antwoorden geeft. 
De voorzitter antwoordt dat hij perfect weet waarover het concept gaat, maar daarom niet alle details 
van het besluit kent. 

 

(20161003-09) Raadslid D. Van Den Broucke vraagt of het overschot van zo’n € 217.000 op de 
rekening van vzw toerisme terug gestort wordt aan de gemeente. 
De voorzitter antwoordt dat dit overschot verwerkt werd in het budget van de vzw. 

 

(20161003-10) Raadslid D. Van Den Broucke verklaart dat hij Nostalgie Beach niet graag 
georganiseerd wil zien door de dienst van toerisme, wegens de minder goede ervaringen in het 
recente verleden met die dienst. 
De voorzitter antwoordt dat de aanvraag ingediend werd bij het secretariaat en via het secretariaat 
behandeld zal worden. 
De voorzitter stelt dat er geen financiële bijdrage gevraagd wordt. De medewerking van de gemeente 
beperkt zich tot het verlenen van logistieke steun. 

 

De voorzitter stelt vast dat er nog vragen zijn waarvoor de vergadering gesloten moet worden. 

De vergadering wordt geschorst van 20u50 tot 20u55. 

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering. Het is 21u00. 

 

de secretaris 
 
Pierre Ryckewaert 

 

de voorzitter 
 

Michel Landuyt 

 

 

 


