
 
 

 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/02/2020 

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; 
 
J. Vergauwe, algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd: J. Duchi, korpschef 

 

De zitting wordt geopend om 19:00 uur. 

 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 29/01/2020 - goedkeuring 

 

3. Lokale politie - vacantverklaring 2 INP interventie - goedkeuring 

In de uitvoering van mobiliteitscyclus 2019/05 werden 2 inspecteurs benoemd in andere politiezones. 
Gezien zij mutatie maken op 01/03/2020, is de vacantverklaring noodzakelijk om de continuïteit 
binnen de interventiegroep te verzekeren.  

 

4. Beheersovereenkomst tussen GIDPBW en IDPBW OCMW - goedkeuring  

Het is de wens van het beleid om in navolging van andere diensten ook de interne preventiediensten 
van gemeente en OCMW te laten samensmelten tot één dienst. Dit zal de continuïteit ten goede 
komen. 

Momenteel is de officiële toetreding van de interne preventiedienst OCMW tot de gemeenschappelijke 
interne preventiedienst van de gemeente in behandeling bij de FOD WASO. Toetreding van het 
OCMW kan enkel maar gebeuren door wijziging van het KB waarin de oorspronkelijke 
gemeenschappelijke dienst opgericht werd. 



 
 

 

 

Ondertussen werken de diensten al nauw met elkaar samen. Om deze samenwerking vlot te laten 
verlopen dient het beleid een hiërarchie op te leggen, welke via deze beheersovereenkomst bepaald 
wordt.  

Een belangrijke drijfveer om deze samenwerken nu reeds te realiseren is een overdracht van kennis 
en kunde tussen beide diensten. 

De preventieadviseurs blijven (conform de wetgeving) hoofd van hun dienst of afdeling tot de officiële 
toetreding een feit is. 

 

5. Reglement inzake het recyclagepark - goedkeuring 

De opening van het nieuwe recyclagepark is voorzien op 1 april 2020. 

Er zijn een aantal wijzigingen nodig aan de huidige reglementering inzake het containerpark, zoals: 

 wijziging naam van “containerpark” naar “recyclagepark”; 

 opening op dinsdagavond wordt geschrapt; 

 tarieven voor huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen worden opgesplitst; 

 tarieven voortaan op basis van gewicht (i.p.v volume); 

 1-euro ingangstarief wordt geschrapt; 

 het park wordt opgedeeld in een gratis zone en een betalende zone. 

Om duidelijkheidsredenen wordt voorgesteld om een nieuw reglement vast te stellen en om de 
bestaande regelgeving ter zake op te heffen. 

 

6. Reglement voor het gebruik van Open+ - goedkeuring 

De gemeentelijke bibliotheek start binnenkort met een zgn. open library-systeem (in het reglement 
“Open+” genoemd). 

Het gebruik van dit systeem dient geregeld te worden. 

Aan de raad wordt gevraagd om het reglement voor het gebruik van Open+ goed te keuren. 

 

7. Reglement afhalen gratis strooizout - aanpassing - goedkeuring 

Het reglement ‘afhalen gratis strooizout’ werd goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit dd. 
13/12/2012(7). Dit reglement dient gewijzigd te worden gezien het strooizout niet langer afgehaald 
wordt in het containerpark/ recyclagepark, maar rechtstreeks in het centraal magazijn van de 
werkhuizen. Gezien het strooizout beschikbaar is in zakken moet er bijgevolg geen eigen recipiënt 
meer worden meegebracht. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde wijzigingen goed te keuren.  

 

8. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - 

opheffing en hervaststelling 

De gemeenteraad heeft in zitting van 20/11/2019 (agendapunt 29) het retributiereglement op werken 
aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goedgekeurd.  



 
 

 

 

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met verwijzing 
naar de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.  

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voor-
afgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die 
uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 

Het retributiereglement vermeldt volgende basisbedragen: 

 Rijweg: 0,78 euro 

 Voetpad: 0,60 euro 

 Aardeweg: 0,36 euro 

Fluvius heeft de gemeente per mail op de hoogte gesteld van een materiële vergissing betreffende de 
basisbedragen (Fluvius heeft verkeerde bedragen doorgegeven aan de gemeente). 

De basisbedragen moeten aangepast worden als volgt: 

 Rijweg: 2,14 euro 

 Voetpad: 1,64 euro 

 Aardeweg: 0,99 euro; 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het huidig retributiereglement op te heffen en opnieuw vast te 
stellen met de correcte bedragen. 

Het retributiereglement gaat in vanaf 01/03/2020 voor een termijn eindigend op 31/12/2022. 

 

9. Verbintenisverklaring, indieningsdossier en meerjarenplan in kader van de regierol lokale 

sociale economie 2020-2025 i.s.m. intergemeentelijke projectvereniging Perspectief - 

goedkeuring 

Vanuit het departement Werk en sociale economie kunnen gemeenten een financiële ondersteuning 
krijgen indien ze een regierol op het vlak van de lokale sociale economie opnemen. Aangezien het 
minimum aantal inwoners hiervoor 60.000 inwoners is, kunnen enkel intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden of OCMW verenigingen als begunstigden optreden. Er wordt voorgesteld 
om de regierol te laten opnemen door de projectvereniging Perspectief. 

Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om hiertoe volgende documenten goed te keuren: 

- Indieningsdossier “regionale regie voor de sociale economie in de regio Oostende anno 2020-
2025 + meerjarenplan 

- Verbintenisverklaring 

 

10. TMVW ov - kennisname onverenigbaarheid Dirk De Poortere als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering en aanstellen nieuwe plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

Naam en Voornaam plaatsvervangend vertegenwoordiger Ja Neen Onthouding 

Verstraete Leen    

Er zijn    blanco stembiljetten en    ongeldige stembiljetten; 



 
 

 

 

 

11. AQUAFIN NV -  wegenis- en rioleringswerken voor aansluiting Leffingebrug via 

Slijpesteenweg op KWZI Slijpe, gelegen Vaartdijk-Zuid - Slijpesteenweg  - De Schaatse – 

beslissing over de zaak van de wegen 

Er werd door AQUAFIN NV een omgevingsaanvraag ingediend voor wegenis- en rioleringswerken 
voor aansluiting Leffingebrug via Slijpesteenweg op KWZI Slijpe, gelegen Vaartdijk-Zuid - 
Slijpesteenweg  - De Schaatse. 

Hierbij wordt er een bijkomend vrijliggend fietspad aangelegd langsheen de Slijpesteenweg waardoor 
het openbaar domein hierdoor breder dient te worden aangelegd. 

Conform artikel 47 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de gemeenteraad zich uit te 
spreken over de zaak der wegen. 

Tijdens het openbaar onderzoek van 22/11/2019 tot 21/12/2019 werden er geen bezwaren ingediend 
aangaande de gevraagde wegeniswerken. 

De raad wordt gevraagd deze aanpassing van de wegenis in de Slijpesteenweeg voor het aanleggen 
van een vrijliggend fietspad goed te keuren. 

 

12. Verkaveling Bostoen in de Moutstraat - inlijving in het openbaar domein van de gemeente - 

goedkeuring 

Bouwonderneming nv Bostoen, eigenaar van de verkaveling in de Moutstraat, vraagt om gedeelten 
over te dragen aan de gemeente. 

Er is een ontwerpakte van gratis grondafstand (een oppervlakte van 1.314 m²). 

De grondoverdracht geschiedt voor openbaar nut, meer bepaald de opname van het goed in het 
openbaar domein van de gemeente Middelkerke. 

De raad wordt gevraagd deze inlijving goed te keuren. 

 

 

 
Zitting geheven om ……. uur 

 
de voorzitter 

 
Tom Dedecker 

 


