
 
 

 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 16/10/2019 

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. 3); 
 
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. 12/09/2019 - goedkeuring 

 

3. Lokale politie - vacantverklaring 1 HINP wachtofficier- goedkeuring 

HINP S.D. heeft in uitvoering van de mobiliteit 2019/01 op 01/09/2019 mutatie gemaakt naar PZ 
Westkust. Aan de raad wordt gevraagd om deze vacant geworden betrekking vacant te verklaren. 

 

4. Kerkfabrieken - wijziging meerjarenplan Sint Willibrordus Middelkerke 2014-2019 - 

goedkeuring 

Gevraagd wordt om goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van 
de kerkfabriek Middelkerke. Het bedrag van de toelage werd reeds vastgelegd in het verleden door de 
gemeente. Deze wijziging werd bijgevolg reeds budgettair verwerkt in de gemeentelijke financiën. 

 

De wijziging van het meerjarenplan wordt voorgelegd volgens de gegevens opgenomen in 
onderstaand overzicht: 

 



 
 

 

 

Jaar 2019 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

 Voor 
wijziging 

Na wijziging Voor wijziging Na wijziging 

Sint Willibrordus Middelkerke 0 0 10.000 231.563,75 

 

 

5. Kerkfabrieken - meerjarenplannen 2020-2025 - goedkeuring 

Gevraagd wordt goedkeuring te verlenen aan de meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken 
op het grondgebied van de gemeente ingediend via het Centraal Kerkbestuur en volgens de gegevens 
opgenomen in onderstaand overzicht: 

Jaar 2020 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

St. Willibrordus Middelkerke 46.128,15 155.000 

OLV Bezoeking Lombardsijde 11.328,66 - 

St. Laurentius Westende 48.613,43 - 

OLV Leffinge 47.066,93 90.000 

OLV Mannekensvere 17.974,70 - 

OLV Schore 51.161,97 - 

OLV Slijpe 68.762,18 - 

St. Gulielmus Wilskerke 5.329,04 - 

 

Jaar 2021 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

St. Willibrordus Middelkerke 75.641,00 100.000,00 

OLV Bezoeking Lombardsijde 59.444,98 - 

St. Laurentius Westende 92.419,19 - 

OLV Leffinge 56.874,19 - 

OLV Mannekensvere 27.769,50 - 

OLV Schore 54.090,00 - 

OLV Slijpe 71.699,40 - 

St. Gulielmus Wilskerke 26.089,29 - 

 

Jaar 2022 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 



 
 

 

 

St. Willibrordus Middelkerke 77.345,42 450.000 

OLV Bezoeking Lombardsijde 60.664,60 - 

St. Laurentius Westende 94.327,65 - 

OLV Leffinge 58.171,63 - 

OLV Mannekensvere 28.324,89 - 

OLV Schore 54.713,00 - 

OLV Slijpe 71.908,94 - 

St. Gulielmus Wilskerke 26.611,07 - 

 

Jaar 2023 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

St. Willibrordus Middelkerke 79.083,94 - 

OLV Bezoeking Lombardsijde 61.908,78 - 

St. Laurentius Westende 96.274,28 - 

OLV Leffinge 57.387,81 - 

OLV Mannekensvere 28.891,39 - 

OLV Schore 55.279,00 - 

OLV Slijpe 39.802,13 - 

St. Gulielmus Wilskerke 27.143,27 - 

 

Jaar 2024 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

St. Willibrordus Middelkerke 80.857,21 - 

OLV Bezoeking Lombardsijde 63.177,85 - 

St. Laurentius Westende 98.259,81 - 

OLV Leffinge 58.737,68 - 

OLV Mannekensvere 29.469,22 - 

OLV Schore 55.830,00 - 

OLV Slijpe 40.866,40 - 

St. Gulielmus Wilskerke 27.686,16 - 

 

Jaar 2025 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

St. Willibrordus Middelkerke 82.665,94 - 



 
 

 

 

OLV Bezoeking Lombardsijde 64.472,39 - 

St. Laurentius Westende 100.285,09 - 

OLV Leffinge 60.114,54 - 

OLV Mannekensvere 30.058,61 - 

OLV Schore 56.373,00 - 

OLV Slijpe 41.962,14 - 

St. Gulielmus Wilskerke 28.239,89 - 

 

 

6. Kerkfabrieken - budgetten 2020 - aktename 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de budgetten 2020 van onderstaande 
kerkfabrieken: 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringen 

OLV Bezoeking Lombardsijde 11.328,66 0 

OLV Leffinge 47.066,93 90.000,00 

OLV Mannekensvere 17.974,70 0 

OLV Schore 51.161,97 0 

OLV Slijpe 68.762,18 0 

St. Gulielmus Wilskerke 5.329,04 0 

St. Willibrordus Middelkerke 46.128,15 155.000,00 

St. Laurentius Westende 48.613,43 0 

 

 

7. TMVW ov - voordracht 1 lid regionaal adviescomité domeindiensten IMWV 

Bij besluit van de gemeenteraad dd. 14/02/2019 (33) werd raadslid Chris Niville voorgedragen als 
vertegenwoordiger regionaal adviescomité domeindiensten IMWV van TMVW ov. 

Dhr. Chris Niville heeft ontslag genomen als vertegenwoordiger en bijgevolg dient hij vervangen te 
worden. 

 

8. Efin nv - aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 

Bij besluit van de gemeenteraad dd. 14/02/2019 (37) werd Hans Vanheste aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Efin.  

Voorgesteld wordt om dhr. Hans Vanheste te vervangen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in 
de algemene vergaderingen van Efin door dhr. Jean-Marie Dedecker.  

 



 
 

 

 

9. TMVW ov - voordracht 1 lid adviescomité secundaire diensten 

Bij besluit van de gemeenteraad dd. 14/02/2019 (34) werd raadslid Sandra Van den Bossche 
voorgedragen als lid adviescomité secundaire diensten TMVW ov. 

Mevr. Sandra Van den Bossche heeft ontslag genomen als vertegenwoordiger en bijgevolg dient zij 
vervangen te worden. 

 

 

10. Infrax west - algemene vergadering dd. 09/12/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

 

 

11. IMWV - algemene vergadering dd. 05/11/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

 

 

12. Efin nv - algemene vergadering dd. 12/12/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

 

 

13. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Middelkerke in de 

hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2020 - goedkeuring  

Aan de raad wordt gevraagd om het aandeel van de gemeente Middelkerke in de totale 
werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen vast te stellen op 1.050.335 euro 
(budgetsleutel 04100/6494003 van het exploitatiebudget 2020). 

 

14. Aankoop culturele PMD-vuilnisbakken voor plaatsing op strand -  overruling door het 

schepencollege van een weigering van visum - kennisname 

De financieel directeur weigerde een visum voor de goedkeuring van de uitgevoerde werken (PMD-
vuilnisbakken) door Rik Delrue ten bedrage van € 28.096,00 (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) Het betreft wel degelijk een kunstwerk met uniek concept en uitvoering waarbij kunst 
gecombineerd wordt met het aspect bewustmaking en afvalsortering. Het uniek concept en 
uitvoering zijn eigen aan de kunstenaar. Bijgevolg is voormelde bepaling van de wet op 
overheidsopdrachten wel degelijk van toepassing. 



 
 

 

 

2) Het niet tijdig aanvragen van het visum en het niet tijdig nemen van een passend 
collegebesluit is het gevolg van een samenloop van omstandigheden waarbij het tijdelijk 
afwezig zijn van de milieuambtenaar wegens bevallingsverlof een centraal element is. 
Blijkbaar zijn de interne afspraken onvoldoende gecommuniceerd zodanig dat passende 
acties (na budgetwijziging) in papieren vorm (visum en notule) achterwege zijn gebleven ten 
voordele van het realiseren van het kunstwerk vóór de voorziene einddatum. Binnen de 
technische afdeling werden intussen de nodige afspraken gemaakt om soortgelijke 
misverstanden in de toekomst te vermijden. Bijgevolg is voorliggende regularisatie opportuun 
en kadert het volledig binnen de gemaakte afspraken en budgettaire ruimte. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de overruling van de weigering van visum 
door het schepencollege op 03/09/2019 (47). 

 

15. Vervangen poort loods Leffinge naar aanleiding van aanrijding - toepassing artikel 269 van 

het decreet lokaal bestuur - goedkeuring 

Half mei 2019 werd de poort van de loods te Leffinge onherstelbaar beschadigd door aanrijding met 
een vrachtwagen.  Er was ook andere schade (dak en muur), maar deze schade werd ondertussen 
hersteld rekening houdend met de aanwezigheid van asbesthoudende platen.  Ondertussen werden 
offertes opgevraagd voor het vervangen van de poort bij een 3-tal kandidaten.  De voordeligste offerte 
werd ingediend door de firma Barbier, Nieuwpoortsesteenweg uit Oostende voor een bedrag van 
€ 5.862,45 (BTW incl.). Gezien er geen budget voorzien is voor dergelijke buitengewone herstellingen, 
wordt voorgesteld om deze werken te laten uitvoeren door toepassing van artikel 269 van het decreet 
lokaal bestuur (uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn). 

Er werd ondertussen opdracht gegeven aan de rekendienst om de nodige budgetten hiervoor te 
voorzien tijdens de eerstvolgende budgetwijziging. 

 

16. Aankoop nieuwe huisvuilwagen - goedkeuring beschrijving en raming alsook vaststelling 

voorwaarden en wijze van gunnen 

Het gemeentebestuur staat via de reinigingsdienst zelf in voor de ophaling van een gedeelte van het 

restafval.  Dit dient te gebeuren met een kleine, behendige huisvuilwagen.  Er wordt voorgesteld om 

een nieuwe kleine huisvuilwagen aan te kopen voor een geraamd bedrag van € 240.000 (BTW incl.). 

Er werd deze zomer al een overheidsopdracht opgestart voor de aankoop van dergelijke voertuig met 

een lagere raming, maar tijdens deze onderhandelingsprocedure is gebleken dat de raming niet 

volstond om tot gunning over te kunnen gaan. De lopende onderhandelingsprocedure wordt stopgezet 

en vervangen door huidige open procedure.  Het nodige budget is voorzien. 

Aard van de opdracht Levering 

Procedure Wet van 17/06/2016, Open Procedure 

Raming Aankoop : € 240.000 (BTW incl.). 

Beleidsitem/alg. rek. nr. Aankoop : 01193/2430000 (Actie 4.1.3.2.) 

 

 

 



 
 

 

 

17. Standpunt i.v.m. windmolenprojecten op grondgebied Middelkerke - goedkeuring 

Er is een aanmelding van het windmolenpark E40 ‘Polderbries’ bij het departement Omgeving van de 
Vlaamse overheid door Aspiravi, Elicio en Eneco waaruit blijkt dat de vennootschappen het 
voornemen hebben om een gezamenlijk windmolenproject met ca. 18 windturbines (elk met maximale 
tiphoogte van 200 meter) te realiseren langs de E40 te Middelkerke en Gistel waarvan 13 stuks op het 
grondgebied Middelkerke. 

Aan de raad wordt gevraagd om het standpunt goed te keuren dat het vooropgestelde windpark E40 
‘Polderbries’ niet kan worden ingepland in de gemeente Middelkerke. 

Belangrijkste overwegingen om dit standpunt te motiveren: 

- het voorgenomen windpark E40 ‘Polderbries’ van Aspiravi, Elicio en Eneco werd op 
ondoordachte wijze ingepland; 

- de draagkracht van de omgeving door een dermate concentratie van windturbines met een 
dergelijke omvang wordt ruim overschreden; 

- de visuele vervuiling door het grootschalig en (semi-)industrieel karakter van dergelijke 
projecten is niet verenigbaar met het toeristisch karakter en de landschappelijke waarde van 
de gemeente; 

- er moet gestreefd worden om het unieke open landschap in de kustpolders zo intact mogelijk 
te houden; 

- de overlast door slagschaduw en geluidsoverlast is onaanvaardbaar; 

- het vooropgestelde project is in tegenstelling tot de vereisten opgenomen in de omzendbrief 
RO/2014/02 op geen enkele wijze in overeenstemming met de leefbaarheid en het 
economisch belang van de toeristische kernen en het hinterlandtoerisme in Middelkerke. 

 

18. Projectvereniging Kusterfgoed  - verlenging lidmaatschap - goedkeuring  

Op 9 januari 2014 besloot de gemeenteraad om toe te treden tot de projectvereniging ‘Kusterfgoed’ 
voor de duur van zes jaar. Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband met De Haan, Oostende en 
Blankenberge werkt rond het roerend en het immaterieel erfgoed in de aangesloten gemeenten.  
De verlenging van het lidmaatschap voor een nieuwe periode van zes jaar wordt nu gevraagd en werd 
door het schepencollege principieel goedgekeurd in zitting van 17/09/2019 punt 20. 
De kosten hieraan verbonden bedragen op jaarbasis 0,30 euro per inwoner. 

 

19. Insteekweg Kerkhoek in Ieperleedstraat - inlijving in het openbaar domein van de gemeente 

- goedkeuring 

De Middenkustpolder, eigenaar van de bestaande uitweg boven de overwelfde waterloop Bonte Pier, 
gelegen tussen de percelen van de vrije school in de Ieperleedstraat enerzijds en de woningen in de 
Dorpsstraat nrs. 70, 68, 66, 64 (IBO Middelkerke) anderzijds, vraagt dit goed over te dragen aan de 
gemeente. 

Er is een ontwerpakte van gratis grondafstand (een oppervlakte 213 m²). 

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. 

 



 
 

 

 

 

 
Zitting geheven om ……. uur 

 
de voorzitter 

 
Tom Dedecker 

 


