
 
 

 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/09/2019 

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 de punten 1 t.e.m. 4 en 17 t.e.m. 19); 
 
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. 09/07/2019 - goedkeuring 

 

3. Deelname raamovereenkomst Farys voor de aankoop van digitale schoolborden, 

touchscreens en specifiek schoolmeubilair - goedkeuring 

De dienst ICT staat niet alleen in voor aankopen ten behoeve van het gemeentebestuur, maar ook 
voor het OCMW, het AGB, de lokale politie, de kerkfabrieken,….  Deze besturen gaven hiertoe 
delegatie aan het gemeentebestuur. 

Er dienen voor het onderwijs, maar ook voor andere diensten vaak digitale borden, touchscreens of 
specifiek schoolmateriaal te worden aangekocht.  Het opvragen van de nodige offertes vraagt de 
nodige expertise en is vaak tijdrovend.  Recent werd door Farys echter een raamovereenkomst 
afgesloten met de firma Didakta voor de aankoop van bovenvermelde materialen.  Na onderzoek van 
de materialen en de vermelde prijzen stelt de dienst ICT voor om vrijblijvend deel te nemen aan deze 
raamovereenkomst. 

 

4. Vacantverklaring van de betrekking van algemeen directeur - goedkeuring 



 
 

 

 

Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de betrekking van algemeen directeur vacant te 
verklaren. Voorgesteld wordt de betrekking te laten begeven via bevordering. 

 

5. Openbare orde en veilgheid - besluit burgemeester dd. 13/06/2019 - gemeentebestuur 

Middelkerke - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. de kermis te 

Slijpe op 16/06/2019 - aktename 

Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van volgend besluit van de burgemeester, genomen in 

toepassing van artikel 134 van de nieuwe gemeentewet: 

 BB/SEC/2019/146/BG – dd. 13/06/2019 –Gemeentebestuur Middelkerke – tijdelijk 
politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. de kermis te Slijpe op 16/06/2019. 

 

6. Gemeentelijk basisonderwijs - arbeidsreglement - wijzigingen - goedkeuring 

Het arbeidsreglement voor de personeelsleden van het gemeentelijk basisonderwijs werd afgestemd 
op de nieuwe regelgeving, het model van OVSG en interne afspraken binnen de 
scholengemeenschap “Strand en Polder”. 

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

 

7. Aanpassingen dienstreglement openbare bibliotheek Middelkerke - goedkeuring 

Er worden enkele wijzigingen voorgesteld aan het dienstreglement van de bibliotheek.  
Deze wijzigingen betreffen: 

 schrappen van 8 mei als sluitingsdatum; 

 wijzigen openingsuren trefpunten op woensdag (16u.-18u. i.p.v. 17u.-19u.); 

 ontlenen via identiteitskaart mogelijk maken; 

 verlenging ontlening E-readers voorzien; 

 aanpassen regeling aanmaningen volgens de algemene regeling binnen de gemeente. 

 

8. Gemeentelijk basisonderwijs - pedagogische projecten - goedkeuring 

Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van het bestuur, de directie en leerkrachten die 
betrekking heeft op alle aspecten van het gemeentelijk basisonderwijs. Het is tevens de leidraad om 
garant te staan voor kwalitatief onderwijs in de gemeentelijke basisscholen. 

Aan de raad wordt gevraagd om de pedagogische projecten van gemeentescholen 1 en 2 goed te 
keuren. 

 

9. Gemeentelijk basisonderwijs - schoolreglement gemeentescholen (incl. infobrochures) - 

hervaststelling 

Voor de vlotte organisatie van het schoolgebeuren en in uitvoering van decretale verplichtingen is er 
een schoolreglement en een afsprakennota nodig. Er is één schoolreglement voor alle 
gemeentescholen van Middelkerke.  



 
 

 

 

Door recente wijzigingen in de regelgeving (o.a. in verband privacy, de maximumfactuur, tucht, …) 
moeten een aantal aanpassingen doorgevoerd worden aan het bestaande schoolreglement en de 
afsprakennota’s. 

Om de overeenstemming met het model van OVSG en de scholengemeenschap te behouden is het 
wetgevingstechnisch aangewezen om het schoolreglement opnieuw vast te stellen. 
Informatiebrochures per school fungeren als afsprakennota’s. 

 

10. Statutenwijziging Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke - goedkeuring 

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke heeft volgende wijzigingen van 
de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf principieel goedgekeurd: 

- een vervanging van de verwijzingen naar de bepalingen van het Gemeentedecreet door een 
verwijzingen naar de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur; 

- het belasten van een gedelegeerd bestuurder met het dagelijks bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf; 

- het schrappen uit de statuten van de bepalingen die betrekking hebben op de aanstelling, de 
taak en de vergoeding van een bedrijfsrevisor.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangepaste statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Middelkerke goed te keuren. 

 

11. OVCO - algemene vergadering dd. 03/10/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

 

 

12. Aanduiden vertegenwoordiger in cluster welzijn binnen de (voorlopige) zorgraad ELZ 

Westkust en Polder - goedkeuring 

De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit is 
een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector 
gestimuleerd worden om meer samen te werken. Middelkerke behoort tot de eerstelijnszone Westkust 
en Polder samen met de gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en 
Veurne. 

Tijdens de opstartfase werd de eerstelijnszone aangestuurd door het veranderteam (kernteam). Zij 
werkten onder andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op te 
bestaan van zodra de Zorgraad geïnstalleerd is. 

Tegen uiterlijk 31 oktober 2019 wordt er een voorlopige Zorgraad samengesteld conform de richtlijnen. 
De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve bestuursorgaan van de ELZ. 

Voorgesteld wordt om de titularis van de gemeentelijke betrekking van directeur leven en welzijn af te 
vaardigen als vertegenwoordiger van de lokale dienstencentra binnen de cluster welzijn in de 
(voorlopige) zorgraad. 

 

13. Delegatie m.b.t. goedkeuring verwerkersovereenkomsten in kader verwerking van 

persoonsgegevens (GDPR) - goedkeuring 



 
 

 

 

Volgens de GDPR (= General Data Protection Regulation) wordt de verwerking van 
persoonsgegevens door een verwerker geregeld in een overeenkomst. De gemeente wordt regelmatig 
geconfronteerd met situaties waarbij er een dergelijke verwerkersovereenkomst moet opgemaakt of 
aangepast worden. 

Om efficiënt om te gaan met vragen tot het sluiten van verwerkersovereenkomsten of overeenkomsten 
tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken wordt aan de gemeenteraad gevraagd om 
delegatie aan het college van burgemeester en schepenen te verlenen voor de goedkeuring, afkeuring 
of wijzigingen van dergelijke overeenkomsten. 

 

14. Vervanging lichtstraat en dakkoepels Calidris - overruling door het schepencollege van een 

weigering van visum - kennisname 

De financieel directeur weigerde een visum voor de goedkeuring van uitgevoerde dakwerken aan de 
Calidris (vervanging lichtstraten en dakkoepels n.a.v. waterinsijpeling) door de firma bvba Dakwerken 
Jonckheere ten bedrage van € 9.003,02 (incl. BTW).   

Volgens het decreet lokaal bestuur kan het schepencollege dit visum overrulen. Het dossier moet dan 
ter kennisgeving worden overgemaakt aan de gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft als volgt gerepliceerd op de visumweigering van 
de financieel directeur: 

1) De werken waren noodzakelijk en dringend teneinde verdere schade aan het parket te 
vermijden. Het was onmogelijk om tijdig in een passende besluitvorming te voorzien; 

2) Hoewel de overheidsopdracht verstreken was, werd toch beroep gedaan op de firma bvba 
Dakwerken Jonckheere gezien deze firma bij vorige prijsvragen steeds als enige firma een 
offerte indiende. Bovendien was er niet veel tijd om andere offertes op te vragen gezien het 
dringend karakter van de werken. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de overruling van de weigering van visum 
door het schepencollege op 02/07/2019 (34). 

 

15. Uitgaven 2019 - verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen - goedkeuring 

Gevraagd wordt goedkeuring te verlenen aan de toekenning van onderstaande toelage: 

Verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen  €2550 

Columbus Noordzeevissers €100  

Resterend bedrag nog door de gemeenteraad te bepalen 
 

€2250 

 

 

16. Verkaveling Bostoen in de Merdaens- & Jordaenspolder - inlijving in het openbaar domein 

van de gemeente - goedkeuring 

De uitvoering van technische werken, aanleg riolering, wegenis en groene zone van de verkaveling 
“Bostoen” in de Merdaens- en Jordaenspolder, Kleitendijkstraat & Schorrenbloemstraat te 
Lombardsijde zijn voltooid en de verkavelaar nv Bouwonderneming Bostoen vraagt om deze werken 
bij het openbaar domein van de gemeente in te lijven, zoals wettelijk voorzien wordt volgens het 
decreet Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. 



 
 

 

 

Er is een ontwerpakte van gratis grondafstand. Volgens het uittreksel uit het kadastraal plan en de 
kadastrale leggers blijkt dat de af te stane grond een oppervlakte heeft van 7.211,75 m² en kadastraal 
gekend is als Middelkerke, 10e afdeling, sectie C nummers 358/2 en 344/3. 

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. 

 

Besloten vergadering 

17. Aanstelling waarnemend algemeen directeur - goedkeuring 

Er wordt voorgesteld om volgende regeling toe te passen voor de vervanging van de algemeen 
directeur met ingang van 13/09/2019: 

- in eerste instantie de projectmedewerker strategische projecten; 

- in tweede instantie het diensthoofd secretariaat; 

- in derde instantie de specialist secretariaat. 

 

18. Lokale politie - pensioen HCP J.D. - kennisname en toekenning eretitel hoofdcommissaris 

van politie - goedkeuring 

Op 14/02/2020 bereikt de korpschef van de politiezone Middelkerke de pensioengerechtigde leeftijd. 
De gemeenteraad wordt hierbij in kennis gesteld van de pensioenaanvraag met ingang op 01/03/2020 
met het verzoek om hem eervol ontslag te verlenen. 

De raad wordt gevraagd akte te nemen van het schrijven aan de Koning waarin de korpschef zijn 
ontslag als korpschef aanbiedt wegens ingang van het rustpensioen.  

Aan de raad wordt tevens gevraagd om de korpschef de eretitel van ‘hoofdcommissaris van politie op 
rust’ toe te kennen. 

 

19. Lokale politie - benoeming 1 INP motorrijder - goedkeuring 

Deze plaats werd in het verleden reeds vacant verklaard. Na de nieuwe publicatie van deze plaats in 
de MOB 2019-03 is er 1 kandidaat: INP P. CRABEELS.  

De selectiecommissie vraagt de raad om betrokkene te benoemen in de vacante plaats.  

 

 
Zitting geheven om ……. uur 

 
de voorzitter 

 
Tom Dedecker 

 


