
 
 

 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 10/06/2020 

Aanwezig:  J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, L. Verstraete, 
H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, M. Vermote, 
raadsleden; 
 
F. Delva, korpschef wnd. (voor agendapunten 1 t.e.m. 3); 
 
J. Vergauwe, algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

De zitting wordt geopend om 19:00 uur. 

De zitting vindt plaats in de “Stille Meers” (OCMW), Sluisvaartstraat 19 te 8430 Middelkerke. 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 13/05/2020 - goedkeuring 

 

3. Lokale politie - jaarrekening 2019 - vaststelling 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2019 van de politiezone Middelkerke vast te 
stellen als volgt: 

 GEWONE DIENST BUITENGEWONE DIENST 

Begrotingsresultaat dienstjaar 2.335.468,50 104.710,98 

Boekhoudkundig resultaat dienstjaar 2.340.373,49 146.153,65 

 

Balanstotaal per 31/12/2019 5.788.923 

 

 

 

 
Resultaat van het dienstjaar 744.454 

 

 

 



 
 

 

 

4. Ontwerpakte aankoop Sint-Theresiakapel - goedkeuring 

De gemeente wenst de Sint-Theresiakapel in Westende aan te kopen van de kerkfabriek Sint-
Laurentius te Westende om er een socioculturele bestemming aan te geven.  

De kerkfabriek Sint-Laurentius is bereid om de Sint-Theresiakapel aan de gemeente te verkopen voor 
de symbolische prijs van € 1,00 mits de kapel steeds wordt aangewend voor socioculturele 
bestemmingen.  

De gemeente dient de geschatte waarde van € 485.000,00 alsnog te betalen indien zij de 
socioculturele bestemming niet respecteert, indien zij de Sint-Theresiakapel geheel of gedeeltelijk 
vervreemdt of indien zij het gebruik ervan op basis van een persoonlijk recht of een gedogen toekent 
aan een derde. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp van de aankoopakte goed te keuren. 

 

5. Reglement inzameling plastiekfolie van land- en tuinbouwbedrijven - goedkeuring 

Elk land- en tuinbouwbedrijf in Middelkerke heeft te maken met verschillende plastiekfolies die 
noodzakelijk zijn voor de activiteiten in het bedrijf. 

Deze folies zijn behoorlijk belastend voor het milieu. 

Bij een gezamenlijke inzameling van de folie kan deze gerecycleerd worden tot nieuwe folie waardoor 
fors kan bespaard worden op grondstoffen. Daarom wenst het gemeentebestuur dan ook tweemaal 
per jaar over te gaan tot een grote gezamenlijke inzameling van plastiek land- en tuinbouwfolie. 

Aan de raad wordt gevraagd om het reglement in dit verband goed te keuren. 

 

6. Wedstrijdreglement fiets- en wandelzoektocht lokale economie - goedkeuring 

De coronacrisis heeft ook economische gevolgen. De lockdown, het wegvallen van het toerisme,... 
zorgen ervoor dat heel wat bedrijven het hard te verduren hebben. 

Om de Middelkerkse bedrijven door de coronacrisis te loodsen worden een aantal acties opgezet 
waaronder een fiets- en wandelzoektocht tijdens de maanden juli en augustus.  

De prijzenpot bestaat o.a. uit waardebonnen te besteden bij de FOOD-handelaars in Middelkerke. 

Aan de raad wordt gevraagd om het reglement in dit verband goed te keuren. 

 

7. Reglement jaarlijkse tuinwedstrijd Toon je Tuin - goedkeuring 

Sedert vele jaren heeft de gemeente een zgn. bebloemingswedstrijd. Deze wedstrijd werd in een 
nieuw jasje gestopt en aan de noden van de tijd aangepast. 

De aanpassingen hebben te maken met o.a. het bevorderen van duurzaam tuinieren, de indeling in 
categorieën en de quotering van de tuinen. 

Aan de raad wordt gevraagd het nieuwe reglement voor de jaarlijkse tuinwedstrijd Toon je tuin goed te 
keuren. 

 

8. Reglement financiële tussenkomst in coronakosten lokale ondernemingen - goedkeuring 



 
 

 

 

Door de coronacrisis zijn het financieel zware tijden voor heel wat ondernemers. Het gemeentebestuur 
wil via diverse acties de ondernemers een hart onder de riem steken om deze moeilijke periode door 
te komen. Als één van de steunmaatregelen wordt voorgesteld om aan de ondernemingen een 
éénmalige premie toe te kennen als tussenkomst in de kosten voor het corona-proof maken van hun 
zaak.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement voor deze tussenkomst goed te keuren volgens 
volgende principes: 

 elke onderneming (rechtspersoon of zelfstandige in hoofdberoep) met minstens één actief 
fysiek uitbatingspunt op het grondgebied van Middelkerke kan een éénmalige tussenkomst 
aanvragen  

 de tussenkomst bedraagt max. 250 euro per actief fysiek uitbatingspunt gelegen op het 
grondgebied Middelkerke en wordt toegekend op basis van ingediende facturen 

 een onderneming kan voor max. 5 fysieke uitbatingspunten een tussenkomst aanvragen 

 de aanvragen worden behandeld in volgorde van datum van ontvangst  

De indieningstermijn voor de aanvragen zal bij wijze van uitvoeringsmaatregel vastgesteld worden via 
een besluit van het college van burgemeester en schepenen. 

De totale uitgaven n.a.v. deze tussenkomst worden geraamd op maximaal 325.000 euro. 

 

9. Reglement Middelbon - goedkeuring 

Door de Coronacrisis en de geleden financiële verliezen, door het niet of beperkt open te mogen zijn, 
wil de gemeente via de Middelbon de non foodsector steunen. 

Iedereen kan via een platform aangeboden door de gemeente een Middelbon kopen bij de 
deelnemende handelaar. De gemeente legt 20% bij. 

Het totaal voorziene budget van de gemeente voor deze maatregel bedraagt 100.000 euro. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement in dit verband goed te keuren. 

 

10. Diverse reglementen i.v.m. financiële tussenkomst in schoolabonnementen - verlenging - 

goedkeuring 

Diverse reglementen i.v.m. financiële tussenkomst in schoolabonnementen zijn geëindigd op 30 juni 
2020.  

In afwachting van eventuele bijsturingen wordt aan de raad gevraagd om volgende reglementen te 
verlengen tot 30 juni 2021: 

- het gemeentelijk reglement financiële tussenkomst in de schoolabonnementen – 25 jaar ten 
voordele van de gezinnen met minimaal 3 kinderen ten laste; 

- het gemeentelijk reglement financiële tussenkomst in de schoolabonnementen van het door 
de school georganiseerd schoolvervoer; 

- het gemeentelijk reglement bijkomende financiële tussenkomst in de schoolabonnementen 
van de door de school georganiseerd schoolvervoer ten voordele van de gezinnen met 3 
kinderen of meer ten laste. 

 



 
 

 

 

11. Belastingreglement op terrassen en andere uitstallingen op het openbaar domein - 

goedkeuring 

Voor een termijn, die ingaat op 01/01/2020 en eindigt op 31/12/2025, wordt een belasting gevestigd 
op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen en andere uitstallingen. 

De belasting is solidair verschuldigd door de uitbater en de eigenaar van het terras of de andere 
uitstallingen op het openbaar domein en ook door de eigenaar van het onroerend goed waarbij het 
terras of de andere uitstalling hoort.  

De belasting wordt geheven als volgt:  

 sector 1 sector 2 sector 3 

Gesloten terras 50,00 EUR/m² 25,00 EUR/m² 12,00 EUR/m² 

Open terras 17,00 EUR/m² 12,00 EUR/m² 11,00 EUR/m² 

Los voorwerp  20,00 EUR 
per voorwerp 

20,00 EUR 
per voorwerp 

20,00 EUR 
per voorwerp 

Automatisch apparaat  100,00 EUR 
per toestel 

100,00 EUR 
per toestel 

100,00 EUR 
per toestel 

 
Hoekterrassen gelegen in de 2 sectoren worden aangerekend aan het bedrag van de hoogste sector.  

De belasting is jaarlijks en ondeelbaar ongeacht het tijdstip van het jaar waarop de inname wordt 
geplaatst. 

 

 

12. IVOO - algemene vergadering dd. 30/06/2020 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

 

 

13. IKWV - algemene vergadering dd. 26/06/2020 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

 

 

14. OVCO - algemene vergadering dd. 29/06/2020 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

 

 

15. Gemeentelijke holding NV - algemene vergadering dd. 24/06/2020 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

 



 
 

 

 

 

16. OCMW - jaarrekening 2019 - goedkeuring 

Na de vaststelling van de jaarrekening 2019 van het OCMW door de raad voor maatschappelijk 
welzijn (zie toelichting agendapunt 4 van de raad voor maatschappelijk welzijn op 10/06/2020), dient 
de gemeenteraad de rekening 2019 van het OCMW goed te keuren. 

 

17. Deelname diverse aankoopcentrales/raamcontracten - goedkeuring 

Het gemeentebestuur dient vaak over te gaan tot de aankoop van allerlei hard- en software.  Het 
opmaken van de nodige bestekken, de procedure en de vergelijking van alle voorstellen is zeer 
tijdrovend en ingewikkeld. 

Er werden recent een aantal opdrachtencentrales/raamcontracten toegewezen waaraan het 
gemeentebestuur vrijblijvend kan deelnemen. 

Het betreffen volgende zaken : 

Via C-Smart : vier aankoopcentrales (tot januari 2024) voor volgende opdrachten : 

Standaard hardware 
Toegewezen aan firma Centralpoint 

Standaard software 

Toegewezen aan firma Coparex 

Burgerparticipatie 
Digitaal participatieplatfom : Toegewezen aan firma Citizenlab 
Burgerpanels : Toegewezen aan Indivill cvba (samen met Bpact en UHasselt) 

Webcasting; 
Toegewezen aan firma Play AV NV en VideoCenter NV 

Via de federale politie : Raamcontract camera’s (Procurement 2017 R3 043) 

Toegewezen aan tijdelijke handelsvereniging Proximus-Trafiroad (4 jaar) 

Via de Vlaamse Overheid : Raamcontract camera’s (2018/HFB/OP/49290) 

Toegewezen aan firma Nextel NV (ondertussen gewijzigd in Telenet Business) voor 1 jaar, 3 x 
verlengbaar 

Er wordt door de verantwoordelijke van de dienst ICT voorgesteld om vrijblijvend toe te treden tot deze 
opdrachtencentrale.  Het bestuur kan op basis van deze overeenkomsten offertes opvragen vooraleer 
effectief in te gaan op de voorstellen (of in voorkomend geval beslissen om zelf een nieuwe 
overheidsopdracht op te starten als de resultaten niet bevredigend zijn). 

Indien het gemeentebestuur niet wenst deel te nemen aan deze opdrachten zijn hieraan geen kosten 
verbonden. 

 

18. Jaarrekening 2019 - vaststelling 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2019 van de gemeente vast te stellen als 
volgt: 

resultaat op kasbasis op 31/12/2019 25.852.664 



 
 

 

 

autofinancieringsmarge op 31/12/2019 7.270.108 

  
balanstotaal balans per 31/12/2019 241.859.603 

  
resultaat staat van opbrengsten en kosten op 31/12/2019 4.338.199 

 

 

19. Gemeentelijk basisonderwijs - aanwending gedeelte werkingsbudget voor 117 lestijden 

beleidsondersteuning - goedkeuring 

Sedert decennia is er het gebruik om extra leerkrachten aan te stellen en dit om een kwaliteitsvol 
gemeentelijk onderwijs te kunnen aanbieden. 

Om de betrokken leerkrachten een volwaardig statuut te geven en om de aanstellingen juridisch te 
regelen werd vorige schooljaren reeds gebruik gemaakt van de zogenaamde PWB-uren. 

Concreet wordt voorgesteld om 117 lestijden van het werkingsbudget aan te wenden voor het 
gemeentelijk onderwijs. 

Uiteraard voorziet de gemeente voldoende eigen middelen om de optimale werking blijvend te 
waarborgen. 

 

20. Gemeentelijk basisonderwijs - kalender klas - en vakantiedagen - vaststelling 

De raad wordt gevraagd om de kalender van de klas- en vakantiedagen voor de gemeentescholen - 
schooljaar 2020-2021 goed te keuren. 

 

21. Gemeentelijk basisonderwijs - nascholingsbeleid gemeentescholen 1 en 2 - goedkeuring 

De onderwijsinspectie vraagt de leerkrachten om zich bij te scholen in hun beroepsbekwaamheid. De 
schoolbesturen krijgen hiervoor extra financiële middelen van de overheid. 

Aan de raad wordt gevraagd om het nascholingsbeleid schooljaar 2020-2021 voor de 
gemeentescholen 1 en 2 goed te keuren. 

 

22. Gemeentelijk basisonderwijs - aanwending lestijdenpakket voor het schooljaar 2020-2021 - 

goedkeuring 

De raad wordt gevraagd om het lestijdenpakket voor het schooljaar 2020-2021 voor de 
gemeentescholen goed te keuren (ingevolge het protocol in het syndicaal overlegcomité op 
15/05/2020). 

 

23. Gemeentelijk basisonderwijs - verlenging van de huidige scholengemeenschap Strand en 

Polder voor de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2026 in de vorm van een 

interlokale vereniging - goedkeuring 

Aan de raad wordt gevraagd om de verlenging van de huidige scholengemeenschap Strand en 
Polder, voor de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2026, in de vorm van een interlokale 
vereniging goed te keuren. 



 
 

 

 

 

24. Aansluiting Leffingebrug via Slijpesteenweg op KWZI Slijpe - samenwerkingsovereenkomst 

combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken- goedkeuring 

In het kader van de sanering van de Vaartdijk-Zuid (N358) en de Slijpesteenweg te Leffinge werd door 
Aquafin nv een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt voor de aansluiting Leffingebrug via 
Slijpesteenweg op KWZI Slijpe voor combinatie prioritaire en niet-prioritaire werken. Niet-prioritaire 
werken zijn werken die buiten de werkzone van het Aquafinproject vallen. 

In deze samenwerkingsovereenkomst staat beschreven welke werken/diensten Aquafin nv, de 
gemeente, de rioolbeheerder TMVW-AquaRio en de provincie zullen uitvoeren en wordt eveneens de 
rest van de modaliteiten vermeld. 

Alle partijen zijn van oordeel dat de opdracht en de werken in het algemeen belang dienen te worden 
samengevoegd en dat Aquafin nv wordt aangeduid om overeenkomstig artikel 48 van de wet van 
17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de sluiting en de 
uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden. 

Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en deze partijen 
zullen hiervoor tijdig alle financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen 
genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren. Partijen zullen in dat opzicht 
nooit solidair moeten optreden. 

Aquafin nv vraagt om deze samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

 

25. Aanleg van een fietspad langs de Schorestraat (N302) vanaf kruispunt met Brugsesteenweg 

(N367) tot grens met Diksmuide (inclusief Schoorbakkebrug)- goedkeuring beschrijving en 

raming alsook vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

Het ontwerpdossier (koepelmodule 35011/13/D) voor de aanleg van een fietspad langs de 
Schorestraat (N302) vanaf kruispunt met Brugsesteenweg (N367) tot grens met Diksmuide (inclusief 
Schoorbakkebrug) werd door het studiebureau Sweco Belgium nv opgemaakt en ingediend voor een 
totaal geraamd bedrag van 4.103.563,14 euro (btw 21% incl., enkel niet op aandeel TMVW-AquaRio), 
waarvan 3.924.530,03 lastens de Vlaamse overheid, 39.038,11 euro als gemeentelijk aandeel en 
139.995,00 t.l.v. TMVW-AquaRio. 

Het aandeel van de Vlaamse overheid (module 13) moet worden geprefinancierd door het 
gemeentebestuur. In het meerjarenplan werd voor de budgetjaren 2020-2021 een verbinteniskrediet 
(actie 1.1.3.6.) opgenomen ten bedrage van 7.900.000,00 euro voor de aanleg van fietspaden langs 
de Brugsesteenweg en de Schorestraat. Op basis van de huidige raming en rekening houdende met 
de reeds geplaatste opdrachten voor de aanleg van een fietspad langs de Brugsesteenweg (fase 1 en 
2: totaal 5.818.001,49 euro) is er een deficit van (3.963.568,14 - 2.081.998,51 =) 1.881.569,63 euro. 
Aan de ontvangstenzijde (terugbetaling module 13) zal eveneens een verhoging optreden van de te 
bekomen subsidie. De kredieten (zowel aan uitgaven- als ontvangstenzijde) zullen worden 
opgetrokken via de eerstvolgende meerjarenplanwijziging. 

De werken zullen worden gegund bij wijze van openbare procedure en er wordt een totale 
uitvoeringstermijn vooropgesteld van 150 werkdagen. 

Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om goedkeuring te verlenen aan dit ontwerp en de totale 
kostenraming ten bedrage van 4.103.563,14 euro (btw 21% incl., enkel niet op aandeel TMVW-
AquaRio). De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten. 



 
 

 

 

Er wordt eveneens gevraagd om akkoord te gaan met het gemeentelijk aandeel (=prefinanciering) ten 
bedrage van 3.963.568,14 euro (btw incl.). 

 

26. Agendapunt toegevoegd op vraag van raadslid D. De Poortere - reglement tijdelijke 

uitbreiding terrasruimte op openbaar domein in kader corona-maatregelen - goedkeuring 

Dit agendapunt werd op verzoek van raadslid D. De Poortere toegevoegd. Het werd beknopt 
toegelicht als volgt: 

“De corona-maatregelen hebben een ongeziene en voorheen ongekende impact op de lokale 
economie in het algemeen en op de horecasector in het bijzonder. 

Het gemeentebestuur realiseert via diverse acties een economisch relanceplan waarbij lokale 
ondernemers ondersteund worden om de corona-periode te overbruggen en om de economische 
gevolgen ervan in de mate van het mogelijke te overkomen. 

Naar analogie met andere gemeenten wordt voorgesteld om de horecazaken die een zgn. open 
terrasvergunning hebben de mogelijkheid te bieden om extra ruimte op het openbaar domein in 
gebruik te nemen.  

Deze extra ruimte kan enkel gebruikt worden voor het plaatsen van zgn. terrasmeubilair (zijnde tafels, 
stoelen en parasols), mag niet afgebakend worden en mag niet voorzien worden van extra materialen 
en toestellen.  

Er wordt dus gevraagd aan de raad om een reglement goed te keuren waarbij de houders van een 
vergunning voor niet-gesloten terrassen (horeca-uitbating), mits zekere voorwaarden, een vergunning 
kunnen bekomen voor tijdelijke uitbreiding van de inname van het openbaar domein waarbij de 
vergunde ruimte op het openbaar domein ten hoogste wordt verdubbeld.” 

 

27. Agendapunt toegevoegd op vraag van raadslid R. De Lille - een regenboogpad in 

Middelkerke - goedkeuring 

Dit agendapunt werd op verzoek van raadslid R. De Lille toegevoegd. Het werd beknopt toegelicht als 
volgt: 

“Een regenboogpad, ook wel regenboogzebrapad of gaybrapad, is een gedeelte van de openbare 
weg dat voorzien is van de kleuren van de regenboogvlag om daarmee aandacht te vragen voor 
diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen. 

De gemeenteraad beslist om de bevoegde diensten de opdracht te geven om een geschikte locatie te 
zoeken voor dit regenboogpad en dit vervolgens te realiseren.”

 

 
Zitting geheven om ……. uur 

 
de voorzitter 

 
Tom Dedecker 

 


