
Zitting Gemeenteraad 15/01/2020
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

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, F. Spaey, J. Töpke, M. Vermote, raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: H. Dierendonck, schepen;

M. Van Boven, R. De Lille, raadsleden;

9. Aanpassing dienstreglement openbare bibliotheek Middelkerke - 
goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd.28/08/2014(12) houdende de hervaststelling van het 
dienstreglement openbare bibliotheek Middelkerke en gewijzigd bij raadsbesluiten dd.12/02/2015(6), 
21/12/2016(6), 13/07/2017(4), 12/07/2018(9) en 12/09/2019(7);

Gezien het voorstel om het gemeentelijk reglement van de openbare bibliotheek te wijzigen;

Overwegende dat de wijziging betrekking heeft op:

- schrappen van openingsuren uitleenpost Leffinge;

Gezien het ongunstig advies van het beheersorgaan gemeenschapscentrum, musea en bibliotheek 
dd. 4/12/2019;

Overwegende dat dit advies niet gemotiveerd werd;

Gezien het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 41;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van F. Annys, M. Declerck, F. Spaey, J. Töpke, B. Vandekerckhove, M. Vermote en 
A. Goethaels die tegen stemmen.

Beslist: 
Artikel 1: 
In het dienstreglement van de openbare bibliotheek Middelkerke, zoals hervastgesteld bij raadsbesluit 
dd28/08/2014(12) en later gewijzigd wordt.

- in rubriek 2. openingsuren uitleenpost Leffinge geschrapt;



Artikel 2:
De inhoud van dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 en 287 van het decreet over 
lokaal bestuur.

Stemming: 15 stemmen voor, 7 stemmen tegen

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.

Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd., Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom 
Dedecker.

de algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker
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