
 
 

 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 09/07/2019 

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 t.e.m. 3); 
 
P. Van Looy, wnd. algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

De zitting wordt geopend om 19:00 uur. 

 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 13/06/2019 - goedkeuring 

 

3. Aanstelling waarnemend algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering waarnemend 

algemeen directeur - goedkeuring  

In afwachting van de invulling van de vacature van algemeen directeur is er een waarnemend 
algemeen directeur aangesteld. Er is een regeling nodig om hem te vervangen bij afwezigheid of 
verhindering. 

Er wordt gevraagd om volgende regeling goed te keuren: 

bij afwezigheid of verhindering van de waarnemend algemeen directeur wordt hij vervangen als volgt: 

o in eerste instantie door de titularis van de betrekking ‘projectmedewerker strategische 
projecten’ (contractueel, aanvangsschaal A1a); 

o bij afwezigheid of verhindering van de titularis van de betrekking ‘projectmedewerker 
strategische projecten’ door de titularis van de betrekking ‘specialist secretariaat’ 
(contractueel, aanvangsschaal A1a) en in afwachting van de formatiewijziging ter 
zake de titularis van de huidige betrekking van ‘projectmedewerker strategische 



 
 

 

 

projecten’ (contractueel, aanvangsschaal A1a) en ingebed in het team 
managementondersteuning. 

 

4. Voorlopig onteigeningsbesluit betreffende de site van defensie aan de Hector 

Verhaeghelaan - goedkeuring 

Met het oog op de ontsluiting van het sportpark richting de toeristische zone wenst de gemeente de 
site van defensie aan de Hector Verhaeghelaan te verwerven. De verwerving wordt gerealiseerd door 
middel van een minnelijke onteigening. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van 
deze minnelijke onteigening het voorlopig onteigeningsbesluit goed te keuren. 

 

5. Reglement onderwijscheques - hervaststelling 

Bij besluit van de gemeenteraad dd. 13/07/2017 (5) werd een systeem van onderwijscheques 
ingevoerd. Met de onderwijscheques wordt een bijdrage geleverd om de betaalbaarheid van het 
onderwijs te garanderen en de gelijke schoolkansen te vrijwaren. 

Het reglement ivm de onderwijscheques dient aangepast te worden wegens: 

- Terminologie (zoals aanpassing aan het decreet over het lokaal bestuur); 

- Optimalisering van de procedure (o.a. wijze van terugbetaling; vermindering aantal cheques, 
maar evenredige verhoging van bedrag per cheque zodat totaalbedrag per leerling gelijk blijft); 

- Verwerken nieuwe regels inzake privacy. 

Om wetgevingstechnische redenen verdient het aanbeveling om het reglement opnieuw vast te 
stellen. 

De gemeenteraad wordt bijgevolg gevraagd om het reglement onderwijscheques opnieuw vast te 
stellen. 

 

6. Reglement tussenkomst gemeentebestuur n.a.v. schoolzwemmen van de Middelkerkse 

basisscholen, nl. zwembadtoegang en-vervoer - aanpassing normenstelsel - goedkeuring 

De normen voor de toepassing van het gemeentelijk reglement tussenkomst gemeentebestuur n.a.v. 
schoolzwemmen van de Middelkerkse basisscholen, nl. zwembadtoegang en – vervoer moeten 
geactualiseerd worden. 

In concreto betekent dit het bijwerken van de schooljaren waarmee rekening gehouden wordt bij de 
toepassing van het reglement. 

 

7. 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 
2019. Het meerjarenplan 2020-2025 is in opmaak en het globaal financieel beleid, met inbegrip van 
o.a. fiscale reglementen en het gemeentelijk premiestelsel, dient nog vastgesteld te worden. 

Aan de raad wordt gevraagd om  

- 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 

te verlengen tot 30 juni 2020.  

 

8. Protestantse Baptistenkerk Bethel - meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring 

Gevraagd wordt het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel goed te 
keuren. Het meerjarenplan wordt goedgekeurd volgens de samenvattende gegevens opgenomen in 
onderstaand overzicht. 

Jaar  Exploitatietoelage 
Aandeel 

Middelkerke 
(57,6 %) 

Investeringen 
Aandeel 

Middelkerke 
(57,6 %) 

2020 22.664,91 13.054,99 - - 

2021 23.118,21 13.316,09 - - 

2022 23.580,58 13.582,41 - - 

2023 24.052,19 13.854,06 - - 

2024 24.533,23 14.131,14 - - 

2025 25.023,92 14.413,78 - - 

 

 

 

9. Protestantse Baptistenkerk Bethel - budget 2020 - aktename 

Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van het budget 2020 van de Protestantse Baptistenkerk 
Bethel met volgende gegevens: 

Exploitatietoelage € 22.664,91 

Aandeel Middelkerke € 13.054,99 

Investeringstoelage - 

Aandeel Middelkerke - 

 

 

 

10. Overeenkomst m.b.t. gebruik terreinen Lacodam - wijzigingen - goedkeuring 

Sedert 2008 heeft Westende Petanque Club vzw het gebruiksrecht op de petanque terreinen 
Lacodam. De vzw zal de activiteiten stopzetten. In afwachting van een regeling ten gronde van het 
gebruiksrecht wordt aan de raad voorgesteld om de gebruiksovereenkomst aan te passen zodat een 



 
 

 

 

overdracht mogelijk wordt en waarbij de uitbatingsvoorwaarden beter afgestemd worden op de 
realiteit.  

 

11. Modernisering ICT infrastructuur via raamovereenkomst - goedkeuring raming en 

voorwaarden + wijze van gunnen 

Een aantal elementen van de gemeentelijke ICT-infrastructuur zijn dringend aan vervanging toe.  De 

gemeenteraad ging op 09/05/2019 (punt 22) akkoord met deelname aan de raamovereenkomst van 

de stad Brugge voor de aankoop van ICT-materiaal.  Langs deze weg kan het gemeentebestuur aan 

voordelige voorwaarden overgaan tot de aankoop van de benodigde materialen.  De totale raming 

bedraagt € 405.500 (BTW incl.). Er is voor deze opdracht voldoende budget voorzien onder 

beleidsitem/algemeen rekeningnummers 01190/2410000 (actie 4.1.2.2) en 01190/6142300 (actie 

4.1.2.2.). 

Aard van de opdracht Levering 

Procedure Raamovereenkomst (wetgeving overheidsopdrachten 17/06/2016 artikel 

43) 

Raming € 405.500 (BTW incl.). 

Beleidsitem/algemeen 

rekeningnummer 

Investeringskosten : 01190/2410000 (actie 4.1.2.2) 

Werkingskosten : 01190/6142300 (actie 4.1.2.2.) 

 

 

 

 

12. AGB - jaarrekening 2018 - goedkeuring 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de door de Raad van Bestuur van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke vastgestelde jaarrekening 2018. 

 

13. AGB Middelkerke - verlenen van kwijting aan bestuurders AGB Middelkerke voor het 

boekjaar 2018 - goedkeuring  

De jaarrekening 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Middelkerke werd goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van heden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kwijting te verlenen aan 

de bestuurders van het AGB Middelkerke voor het boekjaar 2018. 

 

14. OCMW - jaarrekening 2018 - aktename  

De jaarrekening van het OCMW werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting 
van 13/06/2019. De rekening dient aan de gemeenteraad te worden voorgelegd zodat deze eventueel 
opmerkingen kan formuleren binnen de daarvoor voorziene termijn. De rekening wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de provinciegouverneur. 



 
 

 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de OCMW-rekening 2018. 

 

 

15. Gemeentelijk basisonderwijs - aanwending gedeelte werkingsbudget voor 107 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 Tivoli-uren. 

Concreet wordt voorgesteld om 107 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. 

 

 

 

 
Zitting geheven om ……. uur 

 
de voorzitter 

 
Tom Dedecker 

 


