
 
 

 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 29/01/2020 

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. Duchi, korpschef (voor agendapunt 2); 
 
J. Vergauwe, algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd:  

 

De zitting wordt geopend om 19:00 uur. 

 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 15/01/2020 - goedkeuring 

3. Raamovereenkomst Jobbureau dienst begeleid werken - goedkeuring 

Jobbureau is een dienst begeleid werken die vraagt om een raamovereenkomst af te sluiten met het 
gemeentebestuur voor onbepaalde duur. Het gaat over een samenwerking om personen met een 
beperking onbezoldigde arbeidsactiviteiten te laten verrichten voor het bestuur. 

Jobbureau contacteert het bestuur telkens wanneer zij een kandidaat begeleid werker hebben. 
Hiervoor wordt er dan telkens een aparte afsprakennota opgemaakt en goedgekeurd door de 
algemeen directeur. 

4. Intrekking van het besluit van 15 januari 2020 (8) tot goedkeuring van de gunningsleidraad 

overheidsopdracht voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuwe casino 

- goedkeuring  

De gemeenteraad heeft op 15 januari 2020 de gunningsleidraad en de projectdefinitie voor de 
aanstelling van een bouwteam voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuwe 
casinogebouw te Middelkerke goedgekeurd. Na de goedkeuring werden de gunningsleidraad en de 
projectdefinitie nog op meerdere punten gewijzigd en aangevuld, onder meer met betrekking tot de 
gunningscriteria. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het besluit van 15 januari 2020 in te 
trekken, zodat de gewijzigde en aangevulde gunningsleidraad en projectdefinitie via een afzonderlijke 
beslissing kunnen worden goedgekeurd. 



 
 

 

 

5. Gunningsleidraad en projectdefinitie overheidsopdracht voor het ontwerp, de realisatie en 

het onderhoud van het nieuwe casino - goedkeuring  

(Zie vorig agendapunt.) 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gewijzigde en aangevulde gunningsleidraad en 
projectdefinitie goed te keuren. 

6. Openbare orde en veiligheid - besluit burgemeester dd. 20/12/2019 tot vaststelling tijdelijk 

politiereglement n.a.v. LeffingeLicht op 27/12/2019 aanvulling - aktename 

7. Opheffing van de annexe Sint-Theresia en de opheffing van de uitbreiding 'Het Cenakel' te 

Middelkerke (Westende-bad) - advies 

Aan de raad wordt gevraagd gunstig advies te geven omtrent het voorstel van het bisdom tot 
opheffing van de annexe Sint-Theresia en de opheffing van de uitbreiding ‘Het Cenakel’ te 
Middelkerke (Westende-bad).  

8. Toekennen van een subsidie voor de organisatie van de Telenet Superprestige 

Noordzeecross 2020 - goedkeuring 

Aan de raad wordt gevraagd om aan de organisator van de Noordzeecross Middelkerke een zgn. 
prijssubsidie van € 30.000 toe te kennen voor de organisatie van de cross in 2020.  

De gemeente krijgt de volgende return: 

 Ruime visibiliteit van de gemeente Middelkerke als partner in alle media, op alle informatiedragers 
van het evenement en op het parcours; 

 Ruime hospitality voor mandatarissen en genodigden van de gemeente Middelkerke als presenting 
partner; 

  Mogelijkheid om extra VIP-kaarten aan te kopen aan een voordeeltarief (VIP-diner aan € 100 i.p.v. 
€ 175 excl. BTW en Crosscafé-kaarten aan € 40 i.p.v. € 70 excl. BTW ) met een maximum van 
drie kaarten per persoon; 

 Onbeperkt aanbod voor alle Middelkerkenaars en 2de verblijvers om de cross bij te wonen aan halve 
prijs (€ 5,66). Deze kaarten worden aangeboden via de kantoren van de vzw Toerisme 
Middelkerke (tegenwaarde geraamd op € 14.150 excl. BTW). 

(Bij de vorige edities werd daarenboven ook een (“gewone”) subsidie van € 30.000 toegekend voor de 
organisatie van de Noordzeecross zelf, maar voor de editie in 2020 zal de organisator de eigen 
reserves aanwenden. Bij de organisatie kan de vzw cyclocross comité wel nog beroep doen op een 
ruime logistieke medewerking van de gemeente.) 

 

 
Zitting geheven om ……. uur 

 
de voorzitter 

 
Tom Dedecker 

 


