
  
 
 

 

 

Agenda zitting gemeenteraad 13/05/2020 - 19:00 u. 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 11/03/2020 - goedkeuring 

3. Lokale politie - aankoop aanhangwagen met grafisch display - goedkeuring beschrijving en 
raming alsook vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

4. Lokale politie - vacantverklaring diverse plaatsen - goedkeuring 

5. Retributieverordening parkeergebouw Badenlaan Westende - goedkeuring 

6. Huishoudelijk reglement parkeergebouw Badenlaan Westende - goedkeuring 

7. Reglement inzake het recyclagepark - wijziging datum van inwerkingtreding - goedkeuring 

8. Diverse wijzigingen APV - goedkeuring 

9. Reglement inzake de standplaatstaxi’s - goedkeuring 

10. Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties - diverse wijzigingen - goedkeuring 

11. Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren - goedkeuring 

12. Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen 
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - bekrachtiging 

13. Opmaak gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het oprichten van 
meergezinswoningen – definitieve vaststelling 

14. Gemeentelijke verordening conformiteitsattest - diverse wijzigingen - goedkeuring 

15. Kerkfabrieken - rekeningen 2019 - advies 

16. Protestantse Baptistenkerk Bethel - rekening 2019 - advies 



  
 
 

 

 

17. TMVW ov - aanduiding van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in de algemene 
vergaderingen 

18. TMVW ov - jaarvergadering dd. 19/06/2020 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 
standpuntbepaling  

19. TMVS dv - algemene vergadering dd. 16/06/2020 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 
standpuntbepaling  

20. Fluvius ov - algemene vergadering dd. 27/05/2020 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 
standpuntbepaling  

21. Fluvius West - algemene vergadering dd. 19/06/2020 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 
standpuntbepaling  

22. WVI - algemene vergadering dd. 03/06/2020 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 
standpuntbepaling  

23. IMWV - algemene vergadering dd. 02/06/2020 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 
standpuntbepaling  

24. Efin bv - algemene vergadering dd. 02/06/2020 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 
standpuntbepaling 

25. Lijst nominatieve subsidies 2020 - goedkeuring 

26. Deelname telecomcontracten Vlaamse Overheid - goedkeuring toetreding 

27. Projectvereniging Kusterfgoed - jaarrekening 2019 (incl. jaarverslag en accountantsverslag) - 
goedkeuring 

28. Raamcontract voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van stedenbouwkundige 
plannen en studies – bestek ereloon ontwerper 
a) goedkeuring bijzonder bestek en bijhorende raming 
b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

29. Woenst - ontwikkelen woonuibreidingsgebied voor groepswoningbouw, gelegen Leffingestraat – 
beslissing over de zaak van de wegen (sentier 24) 

30. Robann - verkavelen gronden in 17 loten met wegenis, gelegen Kleitendijkstraat – beslissing 
over de zaak van de wegen 

31. Nieuwe straatbenaming in het regionaal bedrijventerrein "de Middelpolder" - definitieve 
goedkeuring 



  
 
 

 

 

32. Elektriciteitscabine Fleriskotstraat - akte tot vestiging van een opstalrecht - goedkeuring 

33. Basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering langs gewestwegen - 
goedkeuring  

34. Ontwerp zeedijk Westende - bijzondere bestekken en uitvoeringsplannen 
a) goedkeuring beschrijving en raming 
b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

Besloten vergadering 

35. Lokale politie - benoeming 1 INP interventie - goedkeuring 

36. Lokale politie - benoeming 2 INP interventie via aspirantenmobiliteit – goedkeuring 

Deze raadszitting vindt plaats in feestzaal de Stille Meers (OCMW), Sluisvaartstraat 19, 8430 
Middelkerke. 

Wegens de coronamaatregelen worden maximum 20 personen toegelaten als publiek. 

 


