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Verslag gemeenteraadszitting op 07/03/2017 

Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; 
 
J. Rommel-Opstaele, burgemeester; 
 
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen; 
 
G. Soete, 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, A. Goethaels, raadsleden; 
 
J. Duchi, korpschef (1 t.e.m. 3); 
 
P. Ryckewaert, secretaris; 

Verontschuldigd:  G. Verdonck, C. De Jonghe, T. Dedecker, raadsleden; 
 
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter; 

 

 

  

 
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. 

Na opening van de zitting worden diverse leden van de lokale politie uitgenodigd om de eed af te 
leggen in handen van de burgemeester. 

Het betreffen:  

Allemeersch Delphine (INP interventie)  

Depickere Kim (INP interventie) 

Pierard Loïc (INP interventie)  

Remy Jeroen (INP interventie)  

Van Wetter Donald (INP Lokaal informatiekruispunt) 

 

Openbare vergadering 

1. Verslag gemeenteraadszitting dd. 12/01/2017 - goedkeuring 

Raadslid J.M. Dedecker verontschuldigt de raadsleden T. Dedecker en G. Verdonck die de zitting niet 
kunnen bijwonen. Dit brengt hij in verband met de wijziging in de planning van de data van de 
gemeenteraadszittingen. Volgens het raadslid komt dit willekeurig uitpikken van data en het afwijken 
van de geplande data neer op een soort pestgedrag. Hij pleit “nogmaals” voor de organisatie van de 
gemeenteraadszitting op een vaste dag. 
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De voorzitter antwoordt dat men probeert rekening te houden met de planning, maar dat 
uitzonderingen kunnen. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat zijn fractie het verslag niet zal goedkeuren zolang de zittingen niet 
opgenomen worden. 

 

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

 

Stemming: 14 stemmen voor, 8 stemmen tegen 

2. Lokale politie - uitbreiding virtualisatie software - goedkeuring raming alsook vaststelling 

voorwaarden en wijze van gunnen 

Op de vraag van raadslid A. Goethaels of er slechts één leverancier werd aangeschreven en 
desgevallend waarom maar één, antwoordt de korpschef dat er inderdaad maar één leverancier werd 
aangesproken en dit wegens compatibiliteitsredenen met de bestaande componenten. Deze 
procedure werd onderzocht door de gemeentelijke CAD en is wettelijk mogelijk. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Overwegende dat de politiezone Middelkerke sinds 2012 beschikt over een CITRIX omgeving 
waardoor het politioneel netwerk gescheiden werkt van het administratief netwerk; 

Gezien deze omgeving de daaropvolgende jaren uitgebreid werd met een “Mobile Office” omgeving 
en een “Police Cloud” door virtualisatie van een aantal servers en dat ook de Firewalls aangepast 
werden aan deze systemen; 

Gezien de volledige installatie, het beheer en het onderhoud van deze systemen uitgevoerd werd door 
de firma Lebon IT Services uit Hooglede-Gits en dat hiermee een investering van meer dan € 85.000 
gepaard ging; 

Overwegende dat de firma Lebon voldoet aan de voorschriften opgelegd door dienst Directie van de 
politionele informatie en de ICT middelen (DRI) en dat wijzigingen aan het politioneel netwerk enkel 
uitgevoerd mogen worden door een firma die door deze directie gevalideerd is; 

Gezien ondertussen de belangrijkste ISLP-servers dateren van 2010 en dat deze eveneens dienen 
gevirtualiseerd te worden om een grotere garantie te bieden in continuïteit naar de toekomst toe; 

Gezien ervoor kan gekozen worden om de volledige omgeving opnieuw te virtualiseren (met als 
gevolg dat de bovenvermelde investeringen voor een bedrag van € 85.000 verloren gaan), maar dat 
het veel voordeliger is om alleen de ontbrekende servers te virtualiseren en te koppelen aan de reeds 
gevirtualisserde servers; 

Overwegende dat deze aanpassing geraamd wordt op € 56.500 (BTW incl.); 

Overwegende dat er voor deze opdracht voldoende budget voorzien is op het budget 2017 onder 
artikelnummer 330/742-53; 

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
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Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren ; 

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

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

Gezien volgens artikel 26§1.1°f) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder beroep op mededinging (opdrachten die omwille van technische 
redenen slechts aan 1 bepaalde dienstverlener kunnen worden toegekend.  Gezien dit hier het geval 
is omdat anders ingrijpende investeringen nodig zijn aan het volledige politionele netwerk omdat de 
systemen van de andere erkende bedrijven niet compatibel zijn met het systeem van de firma Lebon 
IT Services); 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de virtualisatie van de ontbrekende servers door de firma Lebon IT Services, 
Stoomtuigstraat 7c te 8830 Hooglede-Gits voor een bedrag van € 56.202,53 (BTW incl.), omdat deze 
firma alle huidige werkzaamheden aan het politioneel netwerk uitvoerde en omdat deze firma als 1 
van de weinige firma’s in België gevalideerd is door de Directie politionele informatie en ICT middelen 
(DRI). 

Artikel 2: 

Het college opdracht te geven om over te gaan tot gunning van deze opdracht. 

Artikel 3: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing vast te leggen als volgt: 

Begrotingsartikel 330/742-53 

Geraamd bedrag van de uitgave € 56.202,53 (BTW incl.) 

Beschikbaar krediet Voldoende (€ 60.000) 

Artikel 4: 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de betrokken diensten. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Agendapunt toegevoegd op vraag van raadslid D. De Poortere - uitvoeren van een externe 

audit binnen de politiezone Middelkerke - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Dit agendapunt werd in het verzoek dd. 02/03/2017 (via mail) van raadslid D. De Poortere, in 
toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet toegelicht als volgt: 

“Mijn argumentatie berust op volgende feiten: 

Het aangaan door de Korpschef van een samenwerking met het hoofd van de 
Luchthavenpolitie te Oostende waarbij deze laatste diensten presteerde als wachtofficier van 
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bestuurlijke politie. Dit is hoe dan ook een zaak welke schriftelijk dient bevestigd te worden en 
behoort tot de bevoegdheid van de politieraad. Dit is nooit op de agenda van de politieraad 
gekomen, dus niet correct. Zelfs de Burgemeester kon het niet op de raad brengen gezien zijn 
niet over een schriftelijk akkoord beschikte waaruit ik moet afleiden dat de Burgemeester niet 
correct is ingelicht door de Korpschef. Mondeling is onvoldoende! 

De geruchtenmolen die maar blijft draaien omtrent een toekomstige integratie binnen de PZ 
Westkust. 

De onvrede bij meerdere mensen binnen de zone, waarbij de Burgemeester zelfs telefonisch 
op de hoogte werd gebracht door een personeelslid. 

De algemene werking binnen de zone. Wijkwerking? Aanspreekbaarheid op het terrein ? 
Parkeerbeleid? Communicatie naar de pers……. In Middelkerke gebeurt niets zolang er geen 
officier is die niet weet dat de wachtofficier geen mededelingen mag doen aan de pers. Binnen 
de periode van 6 maanden zouden volgens betrouwbare info terug drie mensen hun 
overplaatsing vragen naar een andere zone! 

Indien we effectief een eigen politiezone willen houden wat ook de wens is van de 
Burgemeester, dan acht ik het moment gekomen om zoals in het OCMW een audit te laten 
uitvoeren door een onafhankelijk extern bureau en niet door de algemene inspectie.” 

 

Raadslid D. De Poortere stelt dat zijn voorstel gegroeid is uit zijn bekommernis om de toekomst van 
de lokale politie. Hij wil de sterkte- en zwaktepunten achterhalen van de zone. Daarvoor is een 
neutrale doorlichting nodig en vandaar zijn vraag naar een externe audit. Hij verklaart tevens dat hij 
voorstander is om de zone zelfstandig te houden. 

Gehoord de verklaring van de burgemeester als volgt: 

“Het voorstel van het raadslid is relatief laat ingediend om ten gronde te kunnen behandelen.  

Het voorstel van raadslid D. De Poortere is zeer algemeen en vaag.  

Het bevindt zich eerder in de sfeer van het principe dan dat het om een concreet uitgewerkt voorstel 
gaat.  

Ook de motivering van het voorstel is algemeen en vaag. Het is een opsomming van diverse 
elementen, waaronder enkele die alsnog behoren tot de geruchten … 

Het is een illusie te geloven dat ‘een’ audit alle door het raadslid aangehaalde aandachtspunten kan 
vatten.  

Daarenboven is het zo dat omwille van de eigenheid van een politiezone niet zomaar iedereen en 
alleman in aanmerking komt voor het uitvoeren van auditopdrachten bij de lokale politie. Er moet dan 
ook rekening gehouden worden met een wettelijk en reglementair kader. Ook voor sommige 
deelaspecten, zoals de evaluatie van de korpschef is er een kader voorzien waar men rekening mee 
moet houden. 

Na wikken en wegen wordt dan ook voorgesteld om een amendement op het voorstel van raadslid 
D. De Poortere goed te keuren. 

Dit voorstel van amendement luidt als volgt: 

Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht de mogelijkheid te 
onderzoeken tot het laten uitvoeren van een audit i.v.m. de werking van de lokale politie 
Middelkerke. Dit onderzoek houdt geen verbintenis in om te besluiten tot een audit bij de 
lokale politiezone.” 

Raadslid D. De Poortere vindt het positief dat de vraag zal onderzocht worden. Hij maakt er de 
raadsleden attent op dat sommige geruchten moeilijk op papier zullen gezet worden door de 
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betrokkenen. Hij kan zich akkoord verklaren met het amendement ook al begrijpt hij niet waarom bij de 
politie niet kan, wat wel kan bij het OCMW en de werf. 

Op de vraag van raadslid L. Maesen of de burgemeester nu reeds bepaalde geruchten de kop kan 
indrukken, zoals het gerucht i.v.m. de fusie met politiezone Westkust, antwoordt de burgemeester dat 
er een trend bestaat bij de hogere overheid (zoals de gouverneur) om kleinere zones samen te 
voegen. Zijzelf is geen voorstander van een fusie, want de werking van de zone is goed, ook 
financieel beschouwd. 

Op de aanvullende vraag van raadslid L. Maesen of dit een standpunt is van het college, antwoordt de 
burgemeester dat er nog geen concrete vraag gesteld werd aan het gemeentebestuur en dat het punt 
nog niet aan de orde is geweest in het schepencollege. 

Raadslid D. De Poortere merkt op dat uit de antwoordbrief van minister J. Jambon blijkt dat er toch 
gezocht wordt naar oplossingen om kleinere zones te laten draaien. 

Gezien artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;  

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over het voorgestelde amendement: alle 
aanwezige raadsleden stemmen voor. 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over het geamendeerd voorstel: alle aanwezige 
raadsleden stemmen voor. 

Bijgevolg; 

Beslist:  

Enig artikel:  

Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht de mogelijkheid te onderzoeken tot het 
laten uitvoeren van een audit i.v.m. de werking van de lokale politie Middelkerke. Dit onderzoek houdt 
geen verbintenis in om te besluiten tot een audit bij de lokale politiezone. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Diverse wijzigingen APV - goedkeuring 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat zijn fractie zich zal onthouden. Hij heeft een opmerking in verband 
met de regeling voor honden op het strand en verwijst naar een klacht die hij heeft ontvangen in 
verband met het optreden van een lid van de lokale politie tegen een dagjestoerist die een proces-
verbaal heeft gekregen wegens het laten loslopen van zijn hond op het strand. Het raadslid maakt 
gewag van een boete van € 360 en van de nood aan een voorafgaandelijke verwittiging en duidelijke 
signalisatie. 

De burgemeester stelt, gesteund door andere raadsleden, dat signalisatie moet voorzien worden aan 
alle toegangstrappen. Zij stelt tijdens de krokusvakantie heel wat klachten te hebben ontvangen in 
verband met loslopende honden. De vaststellingen van de politie geven aanleiding tot een 
gasprocedure met een boete van maximum € 350. In de praktijk is de boete lager en bedraagt € 60 of 
€ 70. 

Raadslid L. Maesen herinnert aan zijn vroegere tussenkomsten in verband met een elektriciteitskabel 
over de rijweg. Er werd toen geantwoord dat dit via een aanpassing van de APV zou geregeld worden 
en het raadslid vraagt of deze aanpassing werd voorzien. 

Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat zij dit uit het oog is verloren en verder zal opvolgen. Daarop 
ontstaat een discussie tussen het raadslid en de schepen in verband met “nakomen beloftes”. 
Raadslid L. Maesen vraagt om in het verslag op te nemen dat de schepen hem tijdens de 
woordenwisseling “stommerik” heeft genoemd. 

Op de vraag van raadslid D. Depoortere wie de naleving van de vergunningen controleert, antwoordt 
schepen L. Pylyser-Dewulf dat iemand van de technische afdeling daarmee is belast. 
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De korpschef vult aan dat ook de motorrijders de naleving van onder andere de 
signalisatievergunningen controleren. 

Raadslid B. Ryckewaert maakt de raad attent op het soms eigengereid optreden van werfleiders en dit 
naar aanleiding van een incident hoek Gierigaard/Duinenweg met een vrachtwagen die werd omgeleid 
omdat een werfleider op eigen houtje de Paul de Smet de Naeyerstraat had afgesloten. 

De korpschef meldt dat de nodige info (ivm vergunningen) zal opgenomen zijn in het proces-verbaal. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeentelijke APV, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 08/12/1987 en later 
gewijzigd; 

Overwegende dat diverse wijzigingen noodzakelijk zijn, onder meer i.v.m.: 

 plaatsen terrassen op de openbare weg (detailregeling ivm doorzichtigheid en vasthechting); 

 wijzigen termijnen van plaatsing en uitbating van terrassen in de Portiekenlaan (opheffing van 
beperkingen i.v.m. periode van plaatsing); 

 tijdelijke bewegwijzering en tijdelijke publiciteitsborden (verfijnen van de regeling, onder 
andere door opsplitsing van beide types; afstemming van de regeling op de regeling van 
Agentschap Wegen en Verkeer); 

 verwerking van het K.B. van 22/06/2016 betreffende de brandingsporten; 

 het verduidelijken van de hondenzones op het strand; 

 het in overeenstemming brengen van de strandzones met de verleende strandconcessie; 

 het actualiseren van de gebruiksregeling van de culturele infrastructuur; 

 het aanpassen van de geldigheidsduur van attesten voor de opening van 
gelegenheidsdancings; 

Gezien het gemeentedecreet en de gemeentewet; 

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 J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, B. Ryckewaert, S. Van 
den Bossche, L. Maesen, A. Goethaels en D.Van Den Broucke die zich onthouden; 

 

Beslist 

Artikel 1:  

In de gemeentelijke algemene politieverordening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 
08/12/1987 en later gewijzigd, 

 

1. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van…) – afdeling 8 (Privatief gebruik…) - 
artikel 36-10-3 in het 3de opsommingsteken de zin beginnend met de woorden “Het is 
verboden” en eindigend met de woorden “doorzichtigheid verhindert” geschrapt en 
vervangen door: 

“-  Op het splintervrije paneel of glas mag niets aangebracht en/of aangehecht worden die de 
 doorzichtigheid verhindert.” 
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2. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van …) – afdeling 8 (Privatief gebruik…) in 
artikel 36-10-3 het 5de opsommingsteken beginnend met de woorden “geen enkel 
voorwerp” en eindigend met de woorden “windschermen uitspringen” geschrapt en 
vervangen door: 

“Geen enkel voorwerp mag op de buitenrand van de windschermen uitspringen, behoudens 
gebeurlijke vasthechtingen overeenkomstig het goedgekeurd vasthechtingsplan.” 

 

3. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van …) – afdeling 8 (Privatief gebruik…) in 
artikel 36-10-8 (Portiekenlaan) het 4de, 5de en 6de opsommingsteken beginnend met de 
woorden “Het terras mag” en eindigend met de woorden “vrijdag van november” 
geschrapt.   

 

 

4. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van …) – afdeling 8 (Privatief gebruik) in 
artikel 36-10-9 §2 het 9de en het 13de opsommingsteken beginnend met de woorden 
“geen enkel voorwerp” en eindigend met de woorden “windschermen uitspringen” 
geschrapt en vervangen door: 

“Geen enkel voorwerp mag op de buitenrand van de windschermen uitspringen, behoudens 
gebeurlijke vasthechtingen overeenkomstig het goedgekeurd vasthechtingsplan.” 

 

 

5. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van …) – afdeling 8 (Privatief gebruik) in 
artikel 36-10-9quater het 15de, 19de en 24ste opsommingsteken beginnend met de 
woorden “geen enkel voorwerp” en eindigend met de woorden “windschermen 
uitspringen” geschrapt en vervangen door: 

“Geen enkel voorwerp mag op de buitenrand van de windschermen uitspringen, behoudens 
gebeurlijke vasthechtingen overeenkomstig het goedgekeurd vasthechtingsplan.” 

 

 

6. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van…) – afdeling 8 (Privatief gebruik…) - 
artikel 36-10-13 in het 3de opsommingsteken de zin beginnend met de woorden ”Het is 
verboden” en eindigend met de woorden “niet verhindert.” geschrapt en vervangen 
door: 

“-  Op het splintervrije paneel of glas mag niets aangebracht en/of aangehecht worden die de 
 doorzichtigheid verhindert.” 

 

 

7. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van…) – afdeling 8 (Privatief gebruik…) - 
artikel 36-10-13 in het 5de opsommingsteken de zin beginnend met de woorden ”Geen 
enkel voorwerp” en eindigend met de woorden “windschermen uitspringen.” geschrapt 
en vervangen door: 
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“Geen enkel voorwerp mag op de buitenrand van de windschermen uitspringen, behoudens 
gebeurlijke vasthechtingen overeenkomstig het goedgekeurd vasthechtingsplan.” 

 

 

8. Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak van …) – afdeling 8 (Privatief gebruik…) 
het artikel 36-13 geschrapen en vervangen door: 

“Artikel 36-13: Tijdelijke bewegwijzering en – publiciteitsborden: 

§1. De bewegwijzering mag ten vroegste de dag vóór de datum van het evenement of voor het doel 
dat zij wordt aangevraagd, geplaatst worden en dient ten laatste de dag na het evenement te worden 
verwijderd. 

§2. De tijdelijke publiciteitsborden mogen slechts vanaf 15 dagen vóór de datum van het evenement of 
voor het doel dat zij worden aangevraagd, geplaatst worden en dienen ten laatste de achtste dag na 
het evenement verwijderd te zijn. 

§3. De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement. Vermeldingen van 
sponsors zijn toegestaan voor zover de oppervlakte niet groter is dan ¼ van de totale oppervlakte van 
het bord. 

§4. De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als de reglementaire bewegwijzering. 

§5. Volgens artikel 80.2 van het verkeersreglement, inzake de kleuren en de helderheid , de 
verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het verboden inrichtingen aan te brengen die de 
bestuurders verblinden of misleiden, die geheel- of gedeeltelijk – verkeerstekens voorstellen of 
nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere 
wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten. 

§6. De borden mogen de weggebruikers niet hinderen. 

§7. De vergunninghouder is zowel tegenover de gemeente als tegenover derden aansprakelijk voor 
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige 
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de 
verkeersveiligheid te verzekeren.” 

 

 

9. Wordt in hoofdstuk 3 (Zee, strand en duinen) – afdeling 1 (Algemene bepalingen) in 
artikel 76 volgende bepalingen toegevoegd: 

“46. brandingsporten: elke sportactiviteit beoefend met tuigen voor brandingsporten die zee kiezen 
vanaf het strand met uitzondering van de vaartuigen bedoeld in artikel 37 §1 van het koninklijk besluit 
van 4 augustus 1981. 

47. tuigen voor brandingsporten: materiaal dat gebruikt wordt om brandingsporten te beoefenen met 
inbegrip van surfplanken, peddles, windsurftuigen, jetski’s, jetscooters, kites, pedalo’s en rafts.” 

 

 

10. Wordt in hoofdstuk 3 (zee, strand en duinen) – afdeling 5 (Dieren) - artikel 96-21 §2 
geschrapt en vervangen door volgende bepaling: 

“§2. In afwijking van vorige paragraaf zijn honden wel toegelaten: 
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- Op de strook vanaf het strandhoofd ten westen van de bewaakte zone ‘Chrystal Palace’ (ter 
hoogte van het verlengde van Idyllelaan) en verder in westelijke richting tot de grens met stad 
Nieuwpoort. 

- Op de strook vanaf het strandhoofd ten oosten van de bewaakte zone ‘Carlton’ (ter hoogte 
van het verlengde van de Sluisvaartstraat) en verder in oostelijke richting tot grens met stad 
Oostende.” 

 

 

11. Wordt in hoofdstuk 3 (zee, strand en duinen) – afdeling 6 (Vaartuigen) - artikel 96-29 
§2 geschrapt en vervangen door volgende bepaling: 

“§2. De activiteiten in deze onderafdeling zijn toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang.” 

 

 

12. Wordt in hoofdstuk 3 (zee, strand en duinen) – afdeling 6 (Vaartuigen) - artikel 96-29 
§5 geschrapt en vervangen door volgende bepaling: 

“§5. De groene vlag wordt gehesen wanneer in de insteekzone bewaking en reddingen voorzien 
worden door IKWV of de watersportclubs gedelegeerd door de gemeente.” 

 

 

13. Wordt in hoofdstuk 3 (zee, strand en duinen) – afdeling 6 (Vaartuigen) het artikel 96-
31 §1 zonder voorwerp verklaard. 

 

 

14. Wordt in hoofdstuk 3 (zee, strand en duinen) – afdeling 6 (Vaartuigen) - artikel 96-32 
§1 geschrapt en vervangen door volgende tekst: 

“§1. Brandingsporten zijn enkel toegelaten in de volgende zone die hiertoe op het strand is aangeduid: 

- Ten westen van en in de onmiddellijke nabijheid van de strandhoofden op de Franselaan. 

Deze zone wordt door boeien afgebakend.” 

 

 

15. Wordt in hoofdstuk 3 (zee, strand en duinen) – afdeling 6 (Vaartuigen) - artikel 96-35 
§1 geschrapt en vervangen door volgende tekst: 

“ 

 WAT WAAR 

Zone 1 Vaartuigen bestemd voor 
sportvisserij 

Een strook van 100 meter ten oosten van de Louis 
Logierlaan, meer bepaald ten westen van het 
strandhoofd aan de voet van de afrit naar het strand. 

Zone 2 Vaartuigen onder zeil of met 
motor 

Een strook van 80 meter ten oosten van de 
Oceaanlaan. 
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Zone 3 Kleinzeilerij Een strook van 100 meter ten oosten van de 
Strandlaan tussen de strandhoofden ter hoogte van 
de Strandlaan aan de ene kant en het strandhoofd die 
de westzijde van de surfzone afbakent aan de andere 
kant.  

“ 

 

 

16. Worden in hoofdstuk 6 (openbare veiligheid) – afdeling 1 (gebouwen en lokalen) 
artikels 168 en 169 geschrapt en vervangen door volgende bepalingen: 

“Artikel 168: 

§1. Deze onderafdeling is toepasselijk op: 
a. Openbare dansgelegenheden en dancings: lokalen die specifiek zijn bestemd om er geregeld te 
dansen of openbare bals te geven. 
b. Andere openbare lokalen waar geregeld gelegenheidsdansen plaatsvinden, inzonderheid 
gelagzalen van drankgelegenheden. 
§2.Openbare lokalen waar slechts uitzonderlijk gedanst wordt, vallen niet onder toepassing van dit 
reglement. Danspartijen moeten in dergelijke gevallen evenwel minstens veertien kalenderdagen 
vooraf bij de burgemeester worden aangegeven, die voor de aanvang een gemotiveerd 
weigeringsbesluit kan treffen. 

Artikel 169: 

In de inrichtingen waarvan sprake in artikel 168 §1 mag enkel worden gedanst wanneer de exploitant 
in bezit is van een attest afgegeven door de burgemeester, waarin tevens wordt bevestigd dat aan alle 
voorschriften van deze onderafdeling wordt voldaan. 
Voor de inrichtingen bedoeld in artikel 168 §1 b. is het attest maximum 5 jaar geldig. De exploitant 
moet tevens een nieuw attest aanvragen bij wijziging van de inrichting van de lokalen en dit voor er 
opnieuw dansgelegenheden plaatsvinden.” 

 

17. Wordt in hoofdstuk 6 (openbare veiligheid) – afdeling 9 (gebruik culturele 
infrastructuur (gemeenschapscentrum Middelkerke) geschrapt en vervangen door 
volgende tekst: 

“Afdeling 9: gebruik culturele infrastructuur Middelkerke 

Artikel 211 quater 1: 

De bepalingen inzake het gebruik van de gemeentelijke culturele infrastructuur vervat in deze afdeling 
zijn van toepassing op onderstaande accommodaties met uitzondering van de in concessie gegeven 
cafetaria’s die deel uitmaken van die accommodaties: 

 centrum De Zwerver, Leffinge 

 zaal De Kilt, Westende 

 zaal Ter Zelte, Slijpe 

 zaal Scora, Schore 

 zaal ‘Oud gemeentehuis’, Mannekensvere 

 zaal en refter gemeenteschool, Leffinge 

 zaal en refter gemeenteschool, Lombardsijde 

 zaal gemeenteschool, Westende 
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 refter gemeenteschool, Middelkerke 

 refter gemeenteschool, Slijpe 

Artikel 211 quater 2: 

Het college van burgemeester en schepenen is de beheerder van de gemeentelijke culturele 
infrastructuur. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de verschillende locaties van de 
culturele infrastructuur geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van een groep, vereniging of 
particulier, volgens de voorwaarden bepaald in het gebruiksreglement van de culturele infrastructuur 
Middelkerke. 

Artikel 211 quater 3: 

De culturele infrastructuur met toebehoren en aanhorigheden is toegankelijk voor het publiek, groepen 
en particulieren op de dagen en uren volgens de modaliteiten en uurregeling in de officiële 
reservatiebevestiging. 

De beschikbaarheid van de culturele infrastructuur wordt beschreven in de officiële 
reservatiebevestiging. 

Het college van burgemeester en kan tijdelijk de inrichting sluiten om de redenen van openbaar nut, 
om gezondheidsredenen of gevallen van overmacht, zonder dat hiervoor aan derden enige vorm van 
schadevergoeding dient te worden uitgekeerd, ook al kan de betreffende groep, vereniging of 
particulier een reservatiebevestiging voorleggen. 

Over onvoorziene gevallen of uitzondering van allerlei aard wordt beslist door het college van 
burgemeester en schepenen. Bij hoogdringendheid treft de beheerder de nodige voorlopige 
maatregelen. 

Artikel 211 quater 4: 

De dagelijkse leiding van en het toezicht over de culturele infrastructuur wordt door het college van 
burgemeester en schepenen toevertrouwd aan een dagelijks beheerder.. Deze is verantwoordelijk 
voor orde, tucht en de geode werking van de dienst en staat in voor de uitbating van het geheel. Hij of 
diens vervanger zal contacten onderhouden met de gebruikers. 

Artikel 211 quater 5: 

Geen toegang wordt verleend aan: 

1. personen die in dronken toestand verkeren; 

2. personen die door hun wangedrag de openbare orde, rust of veiligheid verstoren; 

3. personen die zich om andere redenen in een staat bevinden die hun weigering rechtvaardigt, zelfs 
indien ze op welke wijze ook een toegangsbewijs hebben bekomen. 

Artikel 211 quater 6: 

Het is verboden de gemeentelijke culturele infrastructuur te betreden buiten de uren waarvoor de 
betreffende gebruiker het gebruik van de betreffende infrastructuur verkregen heeft, uitgezonderd 
personen die belast zijn met toezicht. 

Artikel 211 quater 7: 

Auto’s , motorfietsen, bromfietsen en fietsen mogen niet binnengebracht worden, tenzij ze deel 
uitmaken van een artistieke invulling van de locatie. 

Anderzijds dienen auto’s, motorfietsen, bromfietsen en fietsen op de plaatsen die daarvoor ingericht 
zijn, te worden geplaatst. 

Artikel 211 quater 8: 

In de gemeentelijke culturele infrastructuur is het verboden: 
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 zich om te kleden buiten de daartoe voorziene ruimten, tenzij het kadert in een 
artistieke bezigheid;  

 de plaatsen in vuile toestand achter te laten;  

 de infrastructuur en de uitrusting te verontreinigen of te beschadigen;  

 de toiletten te beschadigen of de aflopen te verstoppen;  

 gevaarlijke voorwerpen binnen te brengen;  

 voorwerpen, vreemd aan de sport, te werpen of tuigen te laten ontploffen of 
knallen;  

 dieren, behalve blindengeleidehonden, binnen te brengen;  

 zich onnodig in de gangen en op de trappen of op de tribune op te houden, zodat 
de doorgang belemmerd wordt;  

 de orde of veiligheid te verstoren of het normaal verloop van de voorstellingen of 
activiteiten te hinderen;  

Artikel 211 quater 9: 

De technische uitrusting verbonden aan centrum De Zwerver mag enkel bediend worden door 
erkende theatertechniekers al dan niet verbonden aan de culturele infrastructuur. Bij technische 
voorbereidingen verbonden aan een voorstelling of activiteit in centrum De Zwerver kan er telkens 
toezicht zijn van toeziend personeel verbonden aan de beherende dienst van de culturele 
infrastructuur. 

Artikel 211 quater 10 : 

Het voeren van publiciteit is toegelaten op de daarvoor voorziene ruimtes. De beheerder behoudt zich 
het recht om storende publiciteit te verwijderen. 

Artikel 211 quater 11: 

Het is verboden collectes te houden en voorwerpen te verkopen, tenzij ze voortvloeien uit 
merchandisingdoeleinden na voorstellingen en de verkoop voordien aangekondigd wordt in het 
afgesloten contract tussen het College van Burgemeester en Schepenen, de organisator en de groep 
of gezelschap. 

Artikel 211 quater 12: 

De door het toezichthoudend personeel gegeven richtlijnen, alsmede de op de daartoe voorziene 
borden aangebrachte onderrichtingen dienen ten allen tijde stipt te worden nageleefd. Personen die 
weigeren de gegeven richtlijnen of de aangebrachte onderrichtingen na te leven, kunnen de toegang 
ontzegd worden of kunnen uit de inrichting verwijderd worden. 

Artikel 211 quater 13: 

De verenigingen en/of particulieren die de toelating verkregen om een culturele accommodatie te 
gebruiken, zijn verantwoordelijk voor alle schade, die door hun leden of henzelf werd veroorzaakt. Bij 
schade toegebracht aan de infrastructuur, het materieel en de technische uitrusting geldt de regeling 
zoals opgenomen in het gebruiksreglement van de culturele infrastructuur Middelkerke. 

Artikel 211 quater 14: 

Voor het gebruik van de culturele infrastructuur geldt de volgende regeling: 

De accommodaties worden in een nette en ordentelijke staat ter beschikking gesteld door het 
Gemeentebestuur en dienen door de gebruikers na de activiteit terug in dezelfde staat gebracht te 
worden. De betreffende locatie dient voldoende uitgeveegd te worden. 
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Het ter beschikking stellen van de sleutel van het complex mag uitsluitend via de cultuurdienst 
gebeuren en geldt enkel voor volgende infrastructuur: 

 zaal De Kilt, Westende 

 zaal Ter Zelte, Slijpe  

 zaal Scora, Schore  

 zaal ‘Oud gemeentehuis’, Mannekensvere  

 zaal en refter gemeenteschool, Leffinge  

 zaal en refter gemeenteschool, Lombardsijde  

 zaal gemeenteschool, Westende  

 refter gemeenteschool, Middelkerke 

 refter gemeenteschool, Slijpe  

Artikel 211 quater 15: 

Er geldt een sluitingsperiode voor de culturele infrastructuur op volgende dagen: 

 van 24/12 t.e.m 26/12  

 van 31/12 t.e.m.02/01 van het daaropvolgend kalenderjaar.  

Artikel 211 quater 16: 

Onverminderd de straffen bepaald in artikel 2, zal het gemeentebestuur vergoeding vorderen voor 
eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan gebouwen en goederen waarvan de 
gemeente eigenaar of gebruiksgerechtigde is.” 

 

 

 

 

Artikel 2: 

De wijzigingen bedoeld in artikel 1 treden onmiddellijk in werking. 

Artikel 3: 

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

Stemming: 13 stemmen voor, 9 onthoudingen 

5. Openbare orde en veiligheid - verordeningen - 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 verordeningen uitgevaardigd heeft: 

 Op 11/01/2017 n.a.v. het verbod toegang tot en aanwezigheid op het strand en rotonde rond 
Casino vanaf 11/01/2017 om 13.00u 

 Op 12/01/2017 n.a.v. het afsluiten Zeedijk en Koning Ridderdijk op 13/01/2017 vanaf 11.00u 
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 Op 16/01/2017 n.a.v. de opheffing van het verbod toegang tot en aanwezigheid op het strand 
en rotonde rond Casino vanaf 16/01/2017 om 12.00u 

 Op 16/01/2017 n.a.v. de opheffing van het afsluiten Zeedijk en Koning Ridderdijk vanaf 
16/01/2017 om 12.00u 

Neemt akte: 

Artikel 1: 

Van de navolgende besluiten die door de burgemeester werden genomen op 11/01/2017, 12/01/2017 
en op 16/01/2017 (2): 

‘Besluit burgemeester dd. 11/01/2017 

Verbod toegang tot en aanwezigheid op het strand en rotonde rond 

Casino vanaf 11/01/2017 om 13.00u en tot nader te bepalen tijdstip 

wegens gevaarlijk stormtij 

‘besluit van de burgemeester 

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

Gezien de weersvoorspellingen samen te vatten als ‘storm samenvallend met hoogtij’; 

Gezien de gemeente het nodige dient te doen om de veiligheid van de burgers te verzekeren; 

Gezien art. 134 §1 van de NGW; 

Gezien het veiligheidsoverleg dd. 11/01/2017 in aanwezigheid van de lokale politie en de brandweer; 

Gezien de voorgestelde maatregelen; 

Gezien tijdig het nodige dient gedaan en dat bijgevolg preventieve maatregelen noodzakelijk zijn die in 
verhouding staan tot de aangekondigde weersomstandigheden en de daaraan mogelijks verbonden 
gevolgen; 

Gezien inzonderheid maatregelen nodig zijn die de toegang tot en de aanwezigheid op het strand, de 
zee en de Zeedijk betreffen; 

Bijgevolg; 

Beslissen 

Artikel 1: 

Vanaf 11/01/2017 om 13.00u en tot nader te bepalen tijdstip zijn volgende maatregelen van 
toepassing: 

 De toegang tot het strand en de aanwezigheid op het strand is verboden. 

 Het beoefenen van brandingsporten is verboden. 

 Het in zee steken vanaf het strand met om het even welk middel is verboden. 

Deze verboden zijn niet van toepassing voor de veiligheidsdiensten en voor de personen die in 
opdracht van de veiligheidsdiensten activiteiten moeten uitoefenen op het strand. 

Artikel 2: 
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Het is verboden zich te begeven op de zeedijkwandelweg gelegen langs het Casino, oost- west- en 
noordzijde en gekend als rotonde. (Het gedeelte van de Zeedijk gelegen vóór de hoofdingang van het 
Casino (= zuidkant - t.h.v. Epernayplein) is niet in dit verbod inbegrepen.) 

Artikel 3: 

In het kader van de verbodsbepalingen voorzien in artikel 1 worden de toegangstrappen tot het strand 
afgesloten. 

Artikel 4: 

In het kader van de verbodsbepaling voorzien in artikel 2 worden de doorgangen naar de 
zeedijkwandelweg afgesloten. 

Artikel 5: 

De nodige signalisatie zal door de gemeente aangebracht worden. 

Artikel 6: 

De burgers worden van deze maatregelen geïnformeerd via de daartoe voorziene en geëigende 
kanalen. 

Artikel 7: 

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 8: 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de lokale politie van en te 8430 Middelkerke met 
verzoek, bij vaststelling van niet naleving van voormelde voorwaarden, proces-verbaal te willen 
opstellen. 

Een afschrift van dit besluit wordt eveneens overgemaakt aan de veiligheidscoördinator, de 
werkhuizen, informatiedienst en de postoverste van de brandweer. 

Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de griffies van de politierechtbank en van de 
rechtbank van eerste aanleg.’ 

 

Besluit burgemeester dd. 12/01/2017 

Afsluiten Zeedijk en Koning Ridderdijk op 13/01/2017 vanaf 11.00u tot 

nader te bepalen tijdstip 

besluit van de burgemeester 

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

Gezien ons besluit dd. 11/01/2017 met referte BB/SEC/2017/18/RB; 

Gezien de weersvoorspellingen en de aanbevelingen om passende maatregelen te nemen; 

Gezien artikel 134 §1 van de NGW; 

Gezien het overleg met de veiligheidsdiensten op diverse tijdstippen in het kader van de problematiek; 

Gezien het afsluiten van de Zeedijk en de Koning Ridderdijk nodig geacht wordt tijdens het verwachte 
zwaartepunt van de aangekondigde storm; 

Bijgevolg; 
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Beslissen 

Artikel 1: 

De Zeedijk en de Koning Ridderdijk worden over hun volledige lengte afgesloten voor alle verkeer op 
vrijdag 13/01/2017 vanaf 11.00u tot nader te bepalen tijdstip. 

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

Artikel 2: 

De nodige signalisatie zal door de gemeente aangebracht en verwijderd worden.  

Artikel 3: 

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

Artikel 4: 

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

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de lokale politie, de veiligheidscoördinator, de werkhuizen, de 
informatiedienst en de postoverste van de brandweer. 

Besluit burgemeester dd. 16/01/2017 

Verbod toegang tot en aanwezigheid op het strand en rotonde rond 

Casino - opheffing 

besluit van de burgemeester 

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

Gezien ons besluit dd. 11/01/2017 met referte BB/SEC/2017/18/RB; 

Gezien de gewijzigde weersomstandigheden; 

Gezien intussen het nodige werd gedaan om de ‘zandkliffen’ in de mate van het mogelijke te 
egaliseren, minstens de niveauverschillen tussen de strandgedeelten veilig te maken voor 
wandelaars; 

Gezien voornoemd besluit bijgevolg opgeheven mag worden; 

Beslissen 

Artikel 1: 

Ons besluit dd. 11/01/2017 met referte BB/SEC/2017/18/RB inzake verbod toegang en aanwezigheid 
op het strand en rotonde rond Casino vanaf 11/01/2017 om 13.00u en tot nader te bepalen tijdstip 
wegens gevaarlijk stormtij wordt opgeheven met ingang van 16/01/2017 om 12.00u. 

Artikel 2: 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de lokale politie van en te 8430 Middelkerke met 
verzoek, bij vaststelling van niet naleving van voormelde voorwaarden, proces-verbaal te willen 
opstellen. 

Een afschrift van dit besluit wordt eveneens overgemaakt aan de veiligheidscoördinator, de 
werkhuizen, informatiedienst en de postoverste van de brandweer. 
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Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de griffies van de politierechtbank en van de 
rechtbank van eerste aanleg. 

Besluit burgemeester dd. 16/01/2017 

Afsluiten Zeedijk en Koning Ridderdijk op 13/01/2017 - opheffing 

besluit van de burgemeester 

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

Gezien ons besluit dd. 12/01/2017 met referte BB/SEC/2017/19/RB; 

Gezien de gewijzigde weersomstandigheden; 

Gezien voornoemd besluit bijgevolg opgeheven mag worden; 

Beslissen 

Artikel 1: 

Ons besluit dd. 12/01/2017 met referte BB/SEC/2017/19/RB inzake het afsluiten Zeedijk en Koning 
Ridderdijk op 13/01/2017 wordt opgeheven met ingang van 16/01/2017 om 12.00u. 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit aan de lokale politie, de veiligheidscoördinator, de werkhuizen, informatiedienst 
en de postoverste van de brandweer.’ 

 

 

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. 

6. Verslag klachtenbehandeling 2016 - kennisname 

Raadslid J.M. Dedecker heeft vragen bij de duur van de klachtenverwerking en haalt daarbij een 
voorbeeld aan inzake parkeerbeheer. 

De burgemeester stelt dat dergelijke klachten via een eigen procedure behandeld worden en dat dit 
de nodige tijd kan duren. 

P. Van Looy merkt op dat klachten in verband met parkeerbeheer een eigen procedure volgen. 
Dergelijke klachten worden niet behandeld via de klachtenprocedure waarover thans gerapporteerd 
wordt. 

De secretaris vult aan met de opmerking dat bezwaarindieners bij parkeerovertredingen bericht krijgen 
dat de betaling geschorst wordt, dat de verwerking anoniem gebeurt en dat het zwangerschapsverlof 
van betrokken diensthoofd wellicht mee de langere behandelingstermijn verklaart. 

 

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

Gezien de daarin vervatte regeling inzake rapportering; 

Gezien het verslag terzake voor het jaar 2016; 
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Bijgevolg; 

Neemt kennis: 

Enig artikel: 

Van het verslag klachtenbehandeling 2016. Dit verslag wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er 
integraal deel van te blijven uitmaken. 

7. Herstelling tractor groendienst - goedkeuring raming alsook vaststelling voorwaarden en 

wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat een aantal jaren geleden een tractor werd aangekocht ten behoeve van de 
groendienst; 

Gezien deze tractor onmisbaar is voor de groendienst en dagelijks inzetbaar moet zijn; 

Overwegende dat deze tractor een tijdje geleden defect is geraakt; 

Gezien bij controle door de oorspronkelijke leverancier werd vastgesteld dat de motor ernstig 
beschadigd is; 

Overwegende dat deze motor aan de hand van een aantal wisselstukken en herstellingen kan worden 
gerepareerd voor een bedrag van € 19.239 (BTW incl.), maar dat het prijsverschil met een nieuwe 
motor (€ 22.796,40 BTW incl.) te verwaarlozen is; 

Gezien daarom wordt voorgesteld om de motor van deze tractor meteen te vervangen; 

Overwegende dat dit best gebeurt door de oorspronkelijke leverancier (oorspronkelijke wisselstukken, 
garantie,….); 

Gezien er voor deze overheidsopdracht € 52.800 voorzien is op het budget 2017 onder beleidsitem 
01192, algemeen rekeningnummer 2430000 (buitengewone herstellingen rollend materieel); 

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

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

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

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

Gezien volgens artikel 26§1.1°f) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking : Werken, leveringen of diensten die 
om technische of artistieke redenen of omwille van de bescherming van alleenrechten, slechts aan 
één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen worden toevertrouwd; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de raming voor het vervangen van de motor van een tractor van de 
groendienst voor een geraamd bedrag van € 22.794,40 (BTW incl). 

Artikel 2: 

De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (artikel 26 § 1 1° 
f)). 
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Artikel 3: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2017 vastgelegd worden als 
volgt:  

Beleidsitem / AR 01192/1430000 

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

Beschikbaar krediet € 52.800 

Bedrag van de raming (incl. BTW) € 22.794,40 (BTW incl.) 

Artikel 4:  

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

Artikel 5:  

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken dienst. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Benoeming commissaris-revisor AGB - goedkeuring 

De financieel beheerder vervoegt de vergadering voor de behandeling van dit agendapunt.  

De financieel beheerder heeft de vraag in verband met een gebeurlijke onverenigbaarheid gesteld aan 
de bevoegde instanties. Uit het antwoord van die instanties blijkt dat het bestuur bij twijfel een 
verklaring kan vragen aan de revisor dat er wat hem betreft geen problemen zijn. In voorliggend geval 
heeft de revisor deze verklaring opgemaakt en is de aanstelling bijgevolg mogelijk. 

Raadslid J.M. Dedecker verklaart zich te zullen onthouden wegens de afwezigheid van raadslid T. 
Dedecker die dit dossier opvolgt voor zijn fractie. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 243 bis §1 van het gemeentedecreet: “De controle op de financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het 
autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen. Die 
commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn 
onderworpen aan de wettelijk en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid 
regelen.”; 

Gelet op artikel 22 van de statuten van het AGB Middelkerke waarin vermeld staat dat de 
commissarissen benoemd worden voor een termijn van 3 jaar; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 06/12/2016 (34) waarbij de opdracht tot aanstelling 
van een commissaris-revisor voor het AGB werd gegund aan Walter Hosten Bedrijfsrevisor BVBA 
voor een periode van 3 jaar voor het nazicht op de jaarrekeningen 2016-2017-2018; 

Overwegende dat de voorgestelde commissaris-bedrijfsrevisor moet benoemd worden door de 
gemeenteraad; 

Gezien de commissie algemeen beleid dd. 11/01/2017 (2) waarbij beslist werd geen advies te 
verlenen inzake de benoeming teneinde de wettelijkheid ervan te onderzoeken; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 12/01/2017(4) houdende de verdaging van dit 
agendapunt voor nader onderzoek; 

Overwegende dat er moet onderzocht worden of een bedrijfsrevisor die banden heeft met het 
boekhoudkantoor dat de afgelopen jaren prestaties heeft geleverd aan het AGB Middelkerke, kan 
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optreden als commissaris voor het AGB Middelkerke, of dat er sprake zou zijn van aantasting van de 
onafhankelijkheid van de commissaris; 

Overwegende dat dit probleem op 12/01/2017 door de financieel beheerder werd voorgelegd aan het 
Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (via het invullen van een formulier op de website van het 
Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat); 

Gelet op het antwoord dd. 25/01/2017 van het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat; 

Overwegende dat het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat het volgende stelt:  

“De bedrijfsrevisor die u wenst aan te stellen als commissaris zal moeten bepalen of hij al dan niet een 
netwerk vormt met het boekhoudkantoor, alsook of de werkzaamheden verricht door dit 
boekhoudkantoor als verboden diensten moeten beschouwd worden, conform artikel 133, §2 van het 
Wetboek van vennootschappen. U hebt altijd het recht hiervan schriftelijk bevestiging te vragen aan 
de desbetreffende bedrijfsrevisor.” 

Gelet op de mail dd. 5/01/2017 van dhr. Walter Hosten waarbij deze duidelijk stelt dat er op basis van 
de vigerende regels omtrent de onafhankelijkheid en onverenigbare activiteiten, geen sprake is van 
onverenigbaarheid met de huidige opdracht van boekhoudkantoor Hosten & Brackx Accountancy 
CVBA voor het AGB; 

Gezien het, met instemming van de fractieleiders, niet opportuun geacht werd om een vergadering 
van de commissie algemeen beleid bijeen te roepen ter behandeling van enkel voorliggend 
agendapunt en dat er ingestemd werd met het voorstel voorliggend agendapunt te behandelen zonder 
voorafgaand advies van de commissie; 

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

Bijgevolg; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Walter Hosten Bedrijfsrevisor BVBA wordt voor een termijn van 3 jaar benoemd als commissaris-
bedrijfsrevisor voor de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid 
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf Middelkerke 
(jaarrekening 2016-2017-2018). 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit te bezorgen aan het AGB en de financieel beheerder. 

Stemming: 14 stemmen voor, 8 onthoudingen 

9. Bestek concessie waterscooters (2017-2019) - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 13/03/2014(12) tot goedkeuring van het bestek 
concessie waterscooters voor de jaren 2014 t.e.m. 2016; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 01/04/2014 (TL2) tot 
toewijzing van de concessie waterscooters aan dhr. Johan Houthoofdt, mits betaling van de jaarprijs 
van € 765; 

Overwegende dat deze concessie aldus is verlopen en er een vraag is van de uittredende 
concessionaris om opnieuw de concessie uit te baten; 
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Overwegende dat het uitschrijven van een nieuwe concessie past in de trend om het openbaar 
domein te exploiteren en te valoriseren dit mede in het kader van het streven naar een kindvriendelijk 
toeristisch beleid; 

Gelet op de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen dd. 24/01/2017; 

Gezien het ontwerp van bestek met volgende basiselementen: 

 duurtijd: 3 jaar 

 uitbatingsperiode: start paasvakantie  t.e.m. 30 september (2017-2018-2019) 

 plaats en oppervlakte: 45 m² (9m* 5m) ten westen van het casino (t.h.v. de sanitaire installatie 
casino-west) 

 minimumprijs: € 765 (zelfde tarief als de terrassen horeca op de dijk €17/m² x 45m²)  

 procedure: openbare inschrijving met recht van opbod 

Overwegende dat dit voorstel verenigbaar is met de gemeentelijke belangen; 

Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad tot vaststelling van de contractvoorwaarden van 
concessies; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

Het bestek voor de concessie uitbating waterscooters (2017-2019) op de zeedijk, 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 afdeling financiën. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. Meerjarenplanwijziging 1/2017 - goedkeuring - budgetwijziging 1/2017 - vaststelling  

De financieel beheerder vervoegt de vergadering voor de behandeling van dit agendapunt. 

Raadslid J.M. Dedecker verklaart dat zijn fractie zich zal onthouden bij de stemming. Hij vindt het 
positief dat er rekening werd gehouden met zijn opmerkingen wat de toelichting betreft bij de 
nominatieve lijst van investeringen, waarbij er nu summier toelichting wordt voorzien. 

 

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 meerjarenplanwijziging 1 van 2017; 

Gelet op het ontwerp van budgetwijziging 1 van 2017; 

Gelet op het advies van het managementteam van 16/02/2017; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21/02/2017; 
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Overwegende dat het resultaat op kasbasis ieder jaar positief is en de autofinancieringsmarge in het 
laatste jaar van het meerjarenplan, namelijk 2019, positief is; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

De meerjarenplanwijziging 1 van 2017 goed te keuren en de budgetwijziging 1 van 2017 vast te 
stellen volgens het voorliggend ontwerp, financieel in evenwicht als volgt: 

 Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge 

2014 26.951.709 7.708.565 

2015 26.867.115 4.718.696 

2016 26.209.444 4.528.515 

2017 586.295 4.648.391 

2018 916.070 5.264.767 

2019 1.493.657 3.715.520 

  

Artikel 2:  

Dit besluit wordt samen met de documenten aangaande meerjarenplanwijzing 1 van 2017 en 
budgetwijziging 1 van 2017 overgemaakt aan de provinciegouverneur en het agentschap binnenlands 
bestuur. 

Stemming: 14 stemmen voor, 8 onthoudingen 

11. Zeedijkconcessie / concessie strand (niet gedekt door de strandconcessie) 2017 - 

verlenging - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 09/11/2010 tot goedkeuring van de concessie zeedijk en 
strand niet gedekt door de strandconcessie voor de jaren 2010, 2011 en 2012; 

Gezien het besluit dd. 14/03/2013 tot verlenging van de concessie zeedijk en strand niet gedekt door 
de strandconcessie voor het jaar 2013;  

Gezien het besluit dd. 09/01/2014 tot verlenging van de concessie zeedijk en strand niet gedekt door 
de strandconcessie voor het jaar 2014; 

Gezien het besluit dd. 06/07/2015 tot verlenging van de concessie zeedijk en strand niet gedekt door 
de strandconcessie voor het jaar 2015; 

Gezien het besluit dd.14/04/2016 (14) tot verlenging van de concessie zeedijk en strand niet gedekt 
door de strandconcessie voor het jaar 2016; 

Gelet op het schrijven van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dd. 31/01/2017 waarbij 
een verlenging van 1 jaar wordt overgemaakt voor het jaar 2017 van de concessie zeedijk en strand 
niet gedekt door de strandconcessie; 

Overwegende dat de concessie geldig blijft onder dezelfde voorwaarden; 

Gelet op de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad; 
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Gezien het visum van de financieel beheerder met refertenummer 2017/72; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De concessie zeedijk en strand niet gedekt door de strandconcessie, verleend door het Vlaams 
Gewest voor de jaren 2010 t.e.m. 2012 (verlengd in 2013, 2014, 2015 en 2016), wordt verlengd voor 
het jaar 2017. 

Artikel 2:  

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2017 vastgelegd worden als 
volgt:  

Beleidsitem / AR 07110/6102999 

Actie / overig beleid overig beleid 

Beschikbaar krediet € 17.520  

Bedrag van de uitgave (incl. BTW) € 8.500 

Naam en adres van de begunstigde 
Vlaams Gewest (Agentschap Maritieme Dienstverlening en 
Kust) 

 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de rekendienst en aan het agentschap voor Maritieme 
dienstverlening en Kust. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en het gemeentebestuur van Middelkerke 

betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving 

van het provinciaal bibliotheeksysteem en addendum digitile bij voornoemde overeenkomst - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de overeenkomst van 14/06/2007 tussen de provincie en het gemeentebestuur over het 
instappen in het provinciaal bibliotheeksysteem (afgekort PBSgoedgekeurd door de gemeenteraad 
van 08/03/2007; 

Gezien dat sinds de start en de eerste aansluiting op het Provinciaal BibliotheekSysteem deze is 

uitgegroeid tot een netwerk van 47 gemeentelijke bibliotheken. Het idee van één grote virtuele 

bibliotheek en een gemeenschappelijke catalogus is ondertussen een vertrouwd gegeven.  

Om dit alles te realiseren werkt de provincie West-Vlaanderen reeds enkele jaren interbestuurlijk 

samen met (de voorlopers van ) de vzw Cultuurconnect. 

Deze vzw is op 1 juli 2016 ontstaan uit de fusie van LOCUS vzw en Bibnet vzw en heeft tot (decretaal) 

doel de gemeenten te ondersteunen bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon 

op openbare bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra en met aandacht voor sector 

overschrijdende verbindingen. 
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De provincie West-Vlaanderen heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van backoffice 

processen voor de bibliotheekmedewerkers m.b.v. de bibliotheeksoftware Vubis in samenwerking met 

Cevi. Cultuurconnect (Bibnet) heeft de online zoekomgeving voor de gebruikers uitgebouwd: de 

toepassingen West-Vlaanderen.bibliotheek.be en Mijn bibliotheek worden door ca 550.000 West-

Vlaamse inwoners gebruikt en zijn daarmee gevestigde waarden. 

  

Gezien het feit dat de basistermijn van het PBS-contract van de Provincie West-Vlaanderen met Cevi 

afliep op 31 december 2016, heeft de Provincie er voor gekozen proactief en constructief een scenario 

te ontwikkelen met Cultuurconnect om de continuïteit te verzekeren in een bijzondere context: 

- Het Vlaams regeerakkoord heeft enkele belangrijke verschuivingen met zich meegebracht: de 

provinciale persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder het streekgerichte 

bibliotheekbeleid, zullen per 1 januari 2018 overgeheveld worden naar het Vlaamse 

bestuursniveau. Binnen dit kader zullen de PBS omgevingen van de vijf provinciebesturen per 

1 januari 2018 met bijhorende financiële en personele middelen in de praktijk overgeheveld 

worden naar Cultuurconnect. 

- De Vlaamse overheid zal Cultuurconnect op korte termijn bijkomend instrueren om de 

uitbating van de PBS omgevingen te consolideren in een Eengemaakt BibliotheekSysteem 

(EBS). De voorbereidingen voor dit EBS zijn momenteel volop aan de gang waarbij gestreefd 

wordt naar de keuze van een leverancier medio 2017. 

- In deze context en met het oog op de 47 openbare bibliotheken, de naar schatting 300 

bibliotheekmedewerkers en de vele duizenden inwoners van de Provincie die dagelijks 

gebruik maken van de digitale diensten van de PBS omgeving, wilde de Provincie vooreerst 

de continuïteit van de dienstverlening aan de openbare bibliotheek waarborgen. 

- Hoewel de fasering van een en ander nog nader vorm moet krijgen, verhoogt deze 

samenwerking de kans dat de data van het PBS West-Vlaanderen op een korte termijn 

migreren naar het EBS, wat voor de bibliotheekmedewerkers een snelle, naadloze overgang 

zou betekenen van het PBS naar het EBS. 

 

Gezien het feit dat de Provincie haar bevoegdheid met betrekking tot het streekgericht 

bibliotheekbeleid en de PBS omgeving nog tot 1 januari 2018 zal uitoefenen. 

Binnen die bevoegdheid gaat ze een samenwerking aan met Cultuurconnect voor de exploitatie van 

de PBS-omgeving, met ingang van 1 januari 2017. Cultuurconnect aanvaardt deze samenwerking die 

ook toelaat dat Cultuurconnect zo spoedig mogelijk het EBS kan uitbouwen en de periode waarbinnen 

verder gewerkt moet worden met diverse PBS-Systemen na 1 januari 2018 kan beperken. 

Cultuurconnect zal deze opdracht uitoefenen als een goede huisvader. De Provincie en 

Cultuurconnect hebben daarbij goede afspraken gemaakt, die maken dat dezelfde kwalitatieve 

dienstverlening kan gegarandeerd worden als degene die door de Provincie werd aangeboden en dit 

zonder dat de deelnemende bibliotheken hierdoor enige hinder of onderbreking ondervinden: 

- De PBS-overeenkomsten die gesloten werden tussen de Provincie en de gemeenten bij de 

instap in PBS, werden door de provincie reeds opgezegd (eerder werd nl. gecommuniceerd 

dat de overdracht van de provinciale bevoegdheden zou plaatsvinden op 1/1/2017). 

Het voorstel van de nieuwe overeenkomst tussen de gemeente Middelkerke en 

Cultuurconnect is inhoudelijk een continuering van het huidige contract met de Provincie. 

- Cultuurconnect heeft de operationele autonomie over hoe zij de afgesproken ondersteuning 

uitvoert en is voor de operationele werking van de PBS omgeving single point of contract voor 

de deelnemende bibliotheken. De Provincie stelt in het kader van de samenwerking de 
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huidige PBS-coördinator, netwerkcatalograaf en PBS-medewerker ter beschikking aan 

Cultuurconnect. 

- Cultuurconnect heeft zelf in overleg met de Provincie, rechtstreeks afspraken gemaakt en een 

overeenkomst gesloten met Cevi voor de uitbating van de bibliotheeksoftware Vubis. Dit 

contract is in de praktijk een verderzetting van de huidige dienstverlening en de huidige 

afspraken. Deze werkwijze moet continuïteit bieden aan het PBS West-Vlaanderen en de 

deelnemende bibliotheken in afwachting van de implementatie en migratie naar het EBS. 

 

Gezien deze intense samenwerking met Cultuurconnect een unieke kans is om het bibliotheeknet 

van West-Vlaanderen vervroegd te wenden naar de toekomst en de gemeenten en bibliotheken 

proactief voor te bereiden op de overheveling naar het Vlaamse niveau op 1 januari 2018; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Beslist:  

Artikel 1:  

Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en het gemeentebestuur 
Middelkerke betreffende het verderzetten van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de 
omgeving van het Provinciaal bibliotheeksysteem. 

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

Artikel 2:  

Goedkeuring te verlenen aan het addendum digitile, zijnde een addendum bij het in artikel 1 
voornoemde overeenkomst. 

Dit addendum wordt opgenomen als bijlage bij dit besluit om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 3:  

Afschrift van dit besluit aan de bibliothecaris. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

13. Agendapunt toegevoegd op vraag van raadslid L. Maesen - toevoeging aan huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dit agendapunt werd in het verzoek dd. 21/02/2017 (via mail) van raadslid L. Maesen, in toepassing 
van artikel 22 van het gemeentedecreet toegelicht als volgt: 

“Ik zou graag een toevoeging voorstellen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.  

Gezien ik het reglement niet kan ophalen op de website doe ik hieronder de toevoeging en 

verzoek ik u om deze te koppelen aan het huishoudelijk reglement onder het desbetreffende 

artikel. 

- Van zodra de leden van de gemeenteraad de aanwezigheidslijst ondertekenen hebben ze 
recht op de zitpenning. In mijn voorstel zou bijkomend verwacht worden dat 
gemeenteraadsleden 75% van de agendapunten aanwezig moeten zijn vooraleer recht te 
hebben op het presentiegeld. 

Mag ik u verzoeken mijn voorstel op de agenda te plaatsen van de volgende gemeenteraad.” 

Gezien artikel 22 van het gemeentedecreet; 
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Gezien het voorstel van het raadslid betrekking heeft op artikel 45 van het huishoudelijk reglement van 
de gemeenteraad, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 07/02/2013(6) en later gewijzigd; 

Gezien het besluit van de Vlaamse regering dd. 19/01/2007 houdende het statuut van de lokale en 
provinciale mandataris, artikel 15 en volgende; 

Gezien uit het verslag aan de Vlaamse regering i.v.m. voornoemd besluit blijkt dat er bij de toekenning 
van het presentiegeld rekening kan gehouden worden met het al dan niet volledig deelnemen aan de 
zitting; 

Raadslid L. Maesen verwijst ook naar zijn inspanningen binnen het AGB om ook daar de zitpenningen 
te beperken; 

Raadslid A. Goethaels kadert het voorstel in het streven naar meer transparantie. Hij verduidelijkt dat 
het technisch een aanvulling betreft van artikel 45 van het huishoudelijk reglement met de zinssnede 
“voor zover de behandeling van 75% van de punten bijgewoond werd”; 

Gehoord de verklaring van de burgemeester als volgt: 

“Het voorstel van raadslid L. Maesen kan bijdragen tot een verfijning van de spelregels van de 
gemeenteraad. Het past in een tendens om presentiegelden meer of te stemmen op de aard van de 
vergadering, de duur en de complexiteit ervan. 

Het presentiegeld dient eigenlijk beschouwd te worden als een tegemoetkoming voor enerzijds de 
aanwezigheid op de vergaderingen en anderzijds de voorbereiding van de dossiers. Er kan dus ook 
rekening gehouden worden met het al dan niet volledig deelnemen aan de zitting. 

Het zou evenwel ingaan tegen de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald o.a. het 
redelijkheidsbeginsel en het zuinigheidsbeginsel, indien de voorgestelde aanpassingen enkel 
betrekking zouden hebben op de gemeenteraadszittingen. 

Het is in die context dan ook wenselijk om andere organen in het debat te betrekken, zoals de 
gemeenteraadscommissies, het AGB, de vzw Toerisme en het OCMW. 

Men dient te begrijpen dat we hier niet over 1 nacht ijs kunnen gaan. 

Daarenboven is er behoefte om het voorstel van het raadslid niet alleen te verbreden, maar ook te 
verfijnen.  

Met een verfijning wordt onder meer bedoeld dat er rekening kan gehouden worden met gewettigde 
redenen van afwezigheid bij 1, meerdere of alle agendapunten, bijvoorbeeld wegens 
onverenigbaarheid of wegens verplichte aanwezigheid op een andere vergadering van een vereniging 
waartoe het raadslid door de gemeenteraad werd afgevaardigd en waarvoor hij of zij geen 
presentiegeld of andere vergoeding ontvangt. Er moeten dus duidelijke spelregels zijn om 
misverstanden en interpretaties te vermijden. 

Omwille van de noodzakelijke verbreding én verfijning wordt er namens de meerderheidsfracties dan 
ook voorgesteld om een amendement goed te keuren. 

Dit amendement op het voorstel van raadslid L. Maesen luidt als volgt: 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven om een voorstel 
van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad uit te werken en voor 
te leggen aan de gemeenteraad, waarbij het bedrag van de presentiegelden wordt 
gedifferentieerd, rekening houdende met het al dan niet volledig deelnemen aan de zitting”; 

Raadslid L. Maesen kan zich akkoord verklaren met de verbreding en vraag tot verfijning, maar in 
afwachting van deze verdere verfijning kan het voorstel reeds goedgekeurd worden al was het maar 
voor de gemeenteraad alleen. In het andere geval vreest hij dat het voorstel op de lange baan zal 
geschoven worden. Volgens hem moet er ook geen uitzondering voorzien worden voor afwezigheid 
wegens aanwezigheid op een andere vergadering; 



 

 
07/03/2017 

 

 
 

 

Raadslid J.M. Dedecker is verheugd over de positieve ontvangst van het voorstel. Hij vindt het een 
goed idee om te stoppen met de graaicultuur en verklaart zich akkoord om de regelingen i.v.m. de 
zitpenningen te herzien. Hij herinnert er de raad aan dat de uitgaven ten bedrage van € 62.000 per 
jaar voor de zitpenningen voor vzw Toerisme Middelkerke de belangrijkste uitgave zijn, het 
champagneweekend niet te na gesproken; 

Volgens raadslid A. Goethaels is het amendement zeer vaag en is er zelfs geen drempel van 75% 
meer voorzien. Volgens de voorzitter is er noodzaak om het voorstel van de raadsleden hoe dan ook 
te verfijnen om misverstanden te vermijden; 

Gezien artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

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

Gezien de impact van het amendement op het aanvankelijk voorstel en de nood aan duidelijke 
besluitvorming; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming i.v.m. de goedkeuring van het aanvankelijk 
voorstel: alle aanwezige raadsleden stemmen tegen met uitzondering van J.M. Dedecker, C. Niville, 
D. De Poortere, D. Demarcke, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, L. Maesen en A. Goethaels die 
voor stemmen en D. Van Den Broucke die zich onthoudt; 

Bijgevolg; 

Beslist: 

Enig artikel: 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven om een voorstel van 
aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad uit te werken en voor te leggen 
aan de gemeenteraad, waarbij het bedrag van de presentiegelden wordt gedifferentieerd, rekening 
houdende met het al dan niet volledig deelnemen aan de zitting. 

14. Agendapunt toegevoegd op vraag van raadslid J.M. Dedecker - speciale semestriële 

openbare commissiezitting intercommunales in de schoot van de commissie algemeen beleid - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dit agendapunt werd in het verzoek dd. 02/03/2017 (via mail) van raadslid J.M. Dedecker, in 
toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet toegelicht als volgt: 

“Gelet op de recente commotie rond gebrek aan transparantie van intercommunales stellen wij voor 
om zoals in diverse steden en gemeenten in Vlaanderen 2 keer per jaar een speciale openbare 
commissiezitting in de schoot van de commissie algemeen beleid te organiseren. Op deze zittingen 
komen CEO’s van alle intercommunales uitleg geven over het beleid van de intercommunales. Deze 
ad hoc commissiezittingen hebben 2 bijzondere afwijkingen op de gewone zittingen:  

 De commissies toegankelijk zijn voor alle gemeenteraadsleden waar zij rechtstreeks vragen 
kunnen stellen. 

 Na de vraagstelling van de gemeenteraadsleden heeft het publiek het recht om vragen te 
stellen.   

We stellen voor om op deze zitting het principe goed te keuren en vervolgens op de volgende zitting 
de nodige aanpassingen aan procedures en reglementen goed te keuren.” 

Dit agendapunt werd door het raadslid als volgt voorgesteld: 
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“Gelet op artikel 3 van het gemeentedecreet die stelt dat gemeenten een burgernabije, 
democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden 
verzekeren;  

Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreft de oprichting van gemeenteraadcommissies;  

Gelet op het huishoudelijk reglement art 35 tot 39 goedgekeurd op GR 28 januari 2013.  

Overwegend dat het beleid van intercommunales steeds meer vraagtekens opwerpen in de media 
en de algemeen maatschappelijke beleving;  

Om redenen van een lokale open burgerdemocratie;  

Om redenen van goed bestuur; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Om binnen de schoot van de commissie algemeen beleid, semestrieel ad hoc commissies “ 
intercommunales” te organiseren, waar ceo’s van alle intercommunales toelichtingen geven over het 
beleid en waar gemeenteraadsleden en publiek vragen kunnen stellen.  

Artikel 2:  

Op de volgende gemeenteraad alle modaliteiten en ad hoc reglement of wijzigingen aan bestaande 
reglementen ter stemming voor te leggen aan de gemeenteraad.” 

Gehoord de burgemeester met volgende verklaring: 

“Het voorstel van raadslid J.M. Dedecker is actueel én minstens onze aandacht waard. We moeten 
echter rekening houden met de schaalgrootte van onze gemeente, onze belangen in de 
intercommunales, ons relatief klein gewicht in die intercommunales en met de rol van onze raadsleden 
in de algemene vergaderingen van de intercommunales. 

Het voorstel van raadslid J.M. Dedecker is volgens ons te vergaand geregeld om het doel te bereiken. 

Het doel moet verband houden met het weten wat er gebeurt binnen de intercommunales in relatie 
met onze gemeentelijke inbreng.  

Het voorstel van raadslid J.M. Dedecker is dan ook overbodig omdat het doel op een simpelere 
manier kan bereikt worden. 

Ten eerste zijn er de gemeentelijke afgevaardigden in de algemene vergaderingen in de 
intercommunales, die de gemeentelijke belangen moeten verdedigen.  

Ten tweede kan de commissie nu reeds deskundigen en belanghebbenden uitnodigen en horen in 
toepassing van artikel 39-2de lid van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

Het organiseren van openbare commissievergaderingen waarbij bijvoorbeeld het beleid van 1 of 
andere intercommunale behandeld wordt behoort dus nu reeds tot de mogelijkheden van de 
commissie. 

Het is dan ook vanuit deze invalshoek dat voorgesteld wordt om het voorstel van raadslid J.M. 
Dedecker niet goed te keuren.” 

Volgens raadslid D. Demarcke kan de werking van Comab verbeterd worden, want momenteel is dit 
“een lachertje”. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat hij uit het standpunt van de burgemeester mag afleiden dat de 
meerderheid akkoord is om op verzoek van de oppositie personen uit te nodigen om uitleg te komen 
geven in de commissie. 

De voorzitter verduidelijkt dat het de commissie is die desgevallend uitnodigt. 
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Op de opmerking van raadslid J.M. Dedecker dat Comab enkel dient om zitpenningen toe te kennen, 
reageert raadslid M. Declerck met de opmerking dat die commissie er gekomen is niet op vraag van 
de meerderheid, maar wel wegens een wettelijke verplichting en omdat raadslid J.M. Dedecker 
aangedrongen heeft op de oprichting. 

Raadslid F. Annys stelt geen problemen te hebben om Comab meer inhoud te geven. 

Raadslid J.M. Dedecker merkt op dat de gemeente geen kleine partner is in diverse intercommunales. 
Hij stelt dat zijn initiatief positief bedoeld is om een upgrade te geven aan Comab. 

Vervolgens vraagt de voorzitter de stemming over het voorstel. 

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

Bijgevolg; 

Beslist:  

Enig artikel:  

Het voorstel tot het organiseren van speciale semestriële openbare commissiezittingen 

“intercommunales” in de schoot van de commissie algemeen beleid wordt niet goedgekeurd. 

Stemming: 9 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

Vragen van raadsleden 

 

Vragen werden behandeld in volgorde van indiening, met uitzondering van vraag 4 die behandeld 
werd aansluitend bij vraag 1 daar beide vragen betrekking hadden op hetzelfde thema.. 

1. Van raadslid Anthony Goethaels 
(thema: verkaveling + parkeertoren Badenlaan) 

“Op 19 februari 2017 heb ik via de pers vernomen dat de verkaveling voor 175 sociale woningen en 
een parkeertoren in de Badenlaan en de Duinenlaan een negatief advies gekregen heeft van de 
provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. 

Is er hier van een verslag? En zo ja kan er meer duiding gegeven worden betreffende het negatief 
advies?”  

 

Antwoord van schepen L. Pylyser Dewulf: 

Er werd inderdaad een negatief advies verkregen van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. 

Het advies was negatief omwille van volgende aspecten: 

De plannen van de aanvrager zijn niet voldoende duidelijk; 

De waterproblematiek (de provinciale dienst heeft dit bekeken en een negatief advies uitgebracht); 

De mobiliteit zou niet afdoende zijn onderzocht. 

 

Naar aanleiding van de technische opmerkingen omtrent de waterproblematiek heeft de bouwheer 
(WoonWel en Ijzer & Zee) inmiddels beslist om de aanvraag in te trekken. 
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Er zal een nieuw verkavelingsdossier worden ingediend die zal tegemoet komen aan de opmerkingen 
van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. 

In de verkavelingsaanvraag wordt er geen parkeertoren voorzien, want dit is een apart dossier van de 
gemeente zelf. 

Het raadslid vraagt of hij een kopie kan krijgen van dit negatief advies. 

Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat dit hem bezorgd zal worden. 

(Opmerking verslaggever: wegens gelijklopende thematiek werd vraag 4 van raadslid J.M. Dedecker 
behandeld aansluitend op vraag 1.) 

4. Van raadslid Jean-Marie Dedecker:  
(thema: verkaveling + parkeertoren Badenlaan) 

 

(Opmerking verslaggever: deze vraag werd behandeld aansluitend op vraag 1 wegens gelijklopende 
thematiek.) 

Antwoord van schepen L. Pylyser-Dewulf: 

Raadslid J.M. Dedecker vraagt wat er in de toekomst zal gebeuren met het gebied. Wat met de 
verkaveling? Wat met de parkeertoren? 

Schepen L. Pylyser-Dewulf antwoordt dat het dossier ingetrokken werd door de twee 
bouwmaatschappijen. Zij bereiden een nieuw dossier voor waarbij rekening gehouden wordt met de 
opmerkingen van de provinciale stedenbouwkundig ambtenaar. Dit dossier heeft enkel betrekking op 
de sociale woningbouw en niet op de parkeertoren. Er waren drie problemen namelijk 
onduidelijkheden i.v.m. het plan, een waterproblematiek en een mobiliteitsproblematiek. 

I.v.m. de waterproblematiek heeft de gemeente de adviezen en de procedures gevolgd. In beroep 
werd het advies van de Provinciale Dienst Waterlopen gevraagd. Dit advies is ongunstig. 

Inzake de mobiliteit had de deputatie geen weet van de geplande bouw van een parkeertoren en 
werden er door het supprimeren van de tweede parking teveel parkeerplaatsen weg. 

Uit studies met tellingen is gebleken dat er slechts een beperkte toename zou zijn van de 
verkeersdrukte in de Badenlaan. 

Raadslid J.M. Dedecker vindt de voorziene parkeertoren een “schande”, zowel architecturaal als 
esthetisch en meldt dat zijn fractie er zich blijvend zal tegen verzetten. Zijn insinuatie dat schepen L. 
Pylyser-Dewulf belangen heeft bij het project wegens bezit van gronden in de voorliggende sociale  
verkaveling door familie van de schepen, stuit op verzet van de betrokken schepen die stelt dat de 
gronden palen aan het project en dat het raadslid leugenachtige beweringen verkondigt. 

Raadslid J.M. Dedecker stelt dat hij stukken van het dossier heeft moeten opvragen te Brugge omdat 
hij het gevraagde niet heeft gekregen van de gemeente. De secretaris stelt van de vraagstelling geen 
enkele weet te hebben. 

2. Van raadslid Anthony Goethaels:  
(thema: bevolkingscijfer en aantal mandaten) 

“In de krant van 3 februari 2017 staat er dat Middelkerke in 2016 1000 nieuwe inwoners mocht 
verwelkomen en in de Sirene staat er zelfs 1271. Volgens de GPS (gemeentelijke profielschets) waren 
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er in 2015 19.302 inwoners te Middelkerke. Hoeveel inwoners telt de gemeente Middelkerke op 
31/12/2016? En hoeveel uitwijkelingen zijn er in 2016?” 

Antwoord van burgemeester: 

Op 01/01/2017 telde de gemeente 19.175 inwoners, waarvan 9.528 mannen en 9.647 vrouwen. 

In 2016 zijn er 250 mensen gestorven in de gemeente en werden er 113 geboorten geregistreerd. Er 
waren 1.284 nieuwe inwoners in 2016, terwijl er 1.230 inwoners de gemeente verlaten hebben.  

Het raadslid repliceert dat hij deze vraag heeft gesteld omdat hij vaststelt dat er meer inwoners 
weggaan dan bijkomen. Een element wat jongeren en jonge gezinnen betreft heeft te maken met het 
gebrek aan “amusement”. Hij vraagt welke projecten er voorzien zijn om bijvoorbeeld alleenstaanden 
en jonge gezinnen aan te trekken. 

De voorzitter antwoordt dat dit een niet voorziene uitbreiding van zijn aanvankelijke vraag betreft en 
vraagt het raadslid om de spelregels te volgen wat de mondelinge vragen betreft. 

3. Van raadslid Jean-Marie Dedecker:  
(thema: organisatie tennistornooien Westende 2017) 

 

Antwoord van schepen J. Devey: 

Stand van zaken van de tennistornooien Westende 2017 is als volgt: 

1. Volgende tornooien die jaarlijks georganiseerd werden op de tennissite te Westende krijgen geen 
sponsoring meer van Fortis Paribas.  

* Men ’s Open Tennis Cup van 8 tot 16/07/2017 
* WWTT van 3 tot 6/08/2017 
* Ladies Tennis Cup van 12 tot 20/08/2017 

Op vraag van de tornooidirecteur worden deze tornooien  in  2017 georganiseerd op de tennissite in 
Middelkerke (Duinenweg). 

Voor deze tornooien wordt dan ook geen projectsubsidie via de gemeente Middelkerke toegewezen. 

Deze tornooien komen alleen in aanmerking voor een subsidie via het gemeentelijk subsidiereglement 
sport (Hfdst. II, art. 13).  

2. Het  “rising stars tennistornooi – international tennis federation” (RSTT ITF) (Fortis Paribas) Dames 
en Herentornooi zal in 2017 terug plaats vinden op het Epernayplein te Middelkerke , mits het 
plaatsen van minder hoge constructies en tribunes en na goedkeuring van het ingediend 
inplantingsplan.  

Het subsidiëren van het RSTT ITF Dames en Herentornooi op het grondgebied Middelkerke in 2017 
wordt berekend volgens het principe € 1 voor 1 dollar price money. 
Aan Westend TC Lacodam vzw wordt voor de organisatie van het internationaal $ 15.000 
herentornooi en het internationaal  $ 15.000 damestornooi, een projectsubsidie toegekend van 
€ 15.000 per tornooi. 

Deze subsidie dient als dekking van volgende kosten:  

- inschrijvingsgeld ITF 

- prijzengeld spelers 
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- kosten officials volgens ITF Standards. 

De organisator dient zijn aanvraag in voor het bekomen van deze projectsubsidie en voegt hierbij de 
balans en rekeningen van het laatst afgesloten boekjaar, alsook een verslag inzake beheer en 
financiële raming m.b.t. het evenement waarvoor subsidie gevraagd wordt.  

 

Raadslid J.M. Dedecker schetst de voorgeschiedenis van het dossier, met o.a. het toekennen van 
€ 50.000 subsidie door vzw Toerisme, het door hem ontdekt “bedrog” bij de verantwoording en het 
instellen door de vzw van een rechtszaak waarover nog geen eindvonnis is geveld. 

In 2016 werd de subsidiering niet meer verleend via vzw Toerisme, maar via het college van 
burgemeester en schepenen. Volgens het raadslid zijn er geen stavingstukken beschikbaar en is er 
nauwelijks controle op de aanwending van de subsidies. Er werd daarenboven een extra subsidie van 
€ 7.000 toegekend wegens de noodgedwongen verhuis van sommige tornooi-onderdelen door het niet 
beschikbaar zijn van alle terreinen ingevolge de padelinfrastructuur.  

Volgens het raadslid blijkt de motivering voor deze bijkomende toelage niet te kloppen. Zo waren er 
minder arbiters en minder officials dan vroeger. Het raadslid wil dan ook weten waarom er € 7.000 
bijkomende subsidie werd gegeven terwijl er eigenlijk geld teruggevraagd zou moeten worden. 

Schepen J. Devey antwoordt dat het hier 2016 betreft, dat de administratie bevestigd heeft dat de in 
de notule vermelde bedragen correct en verantwoord waren. Sommige kosten zonder stavingstukken 
werden verworpen. Uiteindelijk werd € 5.672 betaald. 

Raadslid J.M. Dedecker heeft het over een oplichting van de gemeente, gedekt door de secretaris. 

Raadslid D. Van Den Broucke stelt dat de rechtbank de insinuaties van raadslid J.M. Dedecker van 
tafel heeft geveegd. Er ontstaat een discussie tussen de raadsleden. 

De voorzitter stelt vast dat de vragen beantwoord werden en sluit vervolgens de vergadering. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur. 

 

de secretaris 
 
Pierre Ryckewaert 

 

de voorzitter 
 

Michel Landuyt 

 


