
 
 

 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 04/04/2019 

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, 
G. Galle, 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, 
raadsleden; 
 
J. Duchi, korpschef (voor agendapunten 1, 2 en 10); 
 
P. Van Looy, wnd. algemeen directeur 

Verontschuldigd: P. Ryckewaert, algemeen directeur 

 

De zitting wordt geopend om 19:00 uur. 

 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 14/03/2019 - goedkeuring 

 

3. Toekenning eretitel van ereschepen aan de heer Johnny Devey - goedkeuring 

De heer Johnny Devey heeft een verzoek ingediend tot het bekomen van eretitel van ereschepen. 

De heer Johnny Devey voldoet aan de gestelde voorwaarden om de eretitel van schepen te bekomen. 
(Anciënniteit als volgt: schepen van 02/01/2001 tot 03/01/2019.) 

 

4. Verkoop gronden WUG Badenlaan aan de sociale huisvestingsmaatschappijen IJzer en Zee 

en Woonwel - goedkeuring akte 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het onderdeel van de akte die betrekking heeft op de 
verkoop van de gronden aan het woonuitbreidingsgebied ter hoogte van de Badenlaan door de 
gemeente Middelkerke aan de sociale huisvestingsmaatschappijen IJzer en Zee en Woonwel goed te 
keuren.  

 

5. Wedstrijdreglement sociale media - wijzigingen - goedkeuring 



 
 

 

 

Het wedstrijdreglement sociale media werd goedgekeurd bij raadsbesluit dd. 11/05/2017 (4). Dit 
reglement dient gewijzigd wegens: 

- Regeling privacy 

- Nieuwe contactgegevens 

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

 

6. Reglement fotowedstrijd - opheffing 

Het reglement fotowedstrijd is zonder voorwerp geworden wegens het bestaan van het 
wedstrijdreglement sociale media. 

Aan de raad wordt bijgevolg gevraagd om het reglement fotowedstrijd op te heffen. 

 

7. Delegatie voor het aangaan van dadingen bedoeld in artikel 41-17° van het decreet over het 

lokaal bestuur - goedkeuring 

Aan de raad wordt gevraagd om delegatie te verlenen aan het college voor het aangaan van dadingen 
met personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van 
de beëindiging van het dienstverband als voorwerp hebben. 

 

8. Opmaak gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in 

de toeristische zone – definitieve vaststelling 

In de huidige stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in de toeristische zone 
worden de Kerkstraat en een deel van de Paul de Smet de Naeyerstraat niet opgenomen als zijnde 
gelegen in de toeristische zone. Als gevolg hiervan kunnen ook tijdens de maanden juli en augustus 
werken worden uitgevoerd. 

In de praktijk maken de Kerkstraat en de Paul de Smet de Naeyerstraat deel uit van het gebied waar 
frequent toeristen verblijven of dagjestoeristen vertoeven. 

Rekening houdende met dit gegeven is het wenselijk om de Kerkstraat en de Paul de Smet de 
Naeyerstraat op te nemen in de stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in 
de toeristische zone als zijnde gelegen  in de toeristische zone teneinde werken tijdens de maanden 
juli en augustus aan banden te kunnen leggen. 

Het ontwerp van stedenbouwkundige verordening werd door de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening gunstig geadviseerd. 

Het ontwerp van stedenbouwkundige verordening werd door het departement Omgeving gunstig 
geadviseerd. 

Het ontwerp van stedenbouwkundige verordening werd door de deputatie van de provincie West-
Vlaanderen gunstig geadviseerd. 

Er werd een openbaar onderzoek naar bezwaren georganiseerd van dd. 01/02/2019 tot en met dd. 
02/03/2019. Er werden geen bezwaren ingediend. 

De raad wordt gevraagd om de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren 
van werken in de toeristische zone definitief vast te stellen. 

 



 
 

 

 

9. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort” – advies 

n.a.v. het openbaar onderzoek 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen heeft op dd. 20/11/2018 het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort” voorlopig vastgesteld. 

Het plan wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 04/03/2019 tot en met 03/05/2019. 

Tijdens het openbaar onderzoek kan de gemeenteraad adviezen, opmerkingen of bezwaren 
formuleren. 

 

Besloten vergadering 

10. Benoeming 1 INP motorrijder - goedkeuring 

Ingevolge de benoeming van 3 AHINP’s uit de zone, die deel uitmaakten van interventie enerzijds en 
motorrijders anderzijds, werden hun plaatsen tijdens de gemeenteraad van december vacant 
verklaard en vervolgens gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2019/01.  

Aan de raad wordt gevraagd om de geselecteerde kandidaat te benoemen in de vacante betrekking. 

 

 

 
Zitting geheven om ……. uur 

 
de voorzitter 

 
Tom Dedecker 

 


