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Verslag gemeenteraadszitting op 12/02/2020
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, 
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, M. Vermote, 
raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

F. Delva voor agendapunt: 2, 3

Verontschuldigd: J. Duchi, korpschef verontschuldigd voor agendapunt: 2, 3;

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.

De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Natalie De Cuman, specialist secretariaat, woont de volledige zitting bij als deskundige onder meer 
met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag.

Openbare vergadering

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving

Door de voorzitter wordt aan de raad kennis gegeven van:

 de waarnemend algemeen directeur heeft een kantmelding aangebracht in de rand van de 
notulen van de gemeenteraad van de zitting van 09/04/2015, naast de titel en beginaanhef 
van agendapunt met nummer 19 i.v.m. aanvullend reglement betreffende het voorbehouden 
van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Westendelaan.
Dit besluit wordt opgeheven bij collegebesluit dd. 14/01/2020(8).

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 29/01/2020 - goedkeuring

Door raadslid R. De Lille wordt opgemerkt dat bij agendapunt 8 (toekennen van een subsidie voor de 
organisatie van de Telenet Superprestige Noordzeecross 2020) er geen correcte weergave is gebeurd 
van zijn tussenkomst. De tweede zin in de eerste alinea zal worden aangepast als volgt: “Hij relateert 
dit aan het uitstappen uit de burgemeestersconvenant waarvan de ondersteuning 20.000 euro zou 
kosten en het niet meedoen aan de campagne “FutureproofedCities” die zo’n 5.000 euro zou kosten.”

De verslaggeving i.v.m. dit agendapunt zal bijgewerkt worden.
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Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van J. Töpke die zich onthoudt.

Stemming: 24 stemmen voor, 1 onthouding

3. Lokale politie - vacantverklaring 2 INP interventie - goedkeuring

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;

Gelet op art. 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op 2 niveau’s;

Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten;

Gelet op het KB van 5 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de politiezone 
Middelkerke vastlegt;

Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden 
van de lokale politie; 

Gelet op art VI.II.16 van voornoemd KB;

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten;

Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater;

Gelet op de personeelsformatie van de politiezone, zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 
21/06/2011 (5);

Overwegende dat ingevolge de benoeming van INP Jade VANDELANNOOTE in de functie van INP 
interventie binnen de politiezone Arro Ieper, 1 plaats vacant wordt binnen het basiskader in de functie 
INP -interventie;

Overwegende dat ingevolge de benoeming van INP Griet GHESQUIERE in de functie van INP lokale 
recherche binnen de politiezone Bredene/ De Haan, nog 1 plaats vacant wordt binnen het basiskader 
in de functie INP -interventie;

Overwegende dat voor deze plaatsen voldoende budget is voorzien binnen de begroting; 

Overwegende dat voor de selectie wordt geopteerd om een gesprek met de selectiecommissie te 
houden; 

Overwegende dat de vacantverklaring geldt tot invulling van de plaatsen of tot herroeping door de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat voor de invulling van deze plaatsen beroep kan worden gedaan op de 
aspirantenmobiliteit in het geval de reguliere mobiliteit geen kandidaten oplevert; 

Om deze redenen;

Beslist: 
Artikel 1: 
Er worden 2 plaatsen INP interventie vacant verklaard. De invulling gebeurt in de eerste plaats via de 
reguliere mobiliteit, doch bij gebrek aan kandidaten kunnen deze plaatsen ook via aspirantenmobiliteit 
worden ingevuld. 
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Artikel 2: 
Als selectiemodaliteit wordt gekozen voor het inwinnen van het advies van een selectiecommissie, 
waarvan de leden als volgt worden bepaald: 

Voorzitter: de heer J. Duchi, korpschef, of de door hem aangewezen officier.

Bijzitters: nader te bepalen door de voorzitter, en minstens bekleed met de graag van HINP.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Beheersovereenkomst tussen GIDPBW en IDPBW OCMW - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 271;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 196 §2; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 161 betreffende de verplichting van het 
vaststellen van een gemeenschappelijk organogram van de diensten van de gemeente en van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat de Vlaamse overheid op allerlei manieren een betere en structurele samenwerking 
tussen gemeente en OCMW stimuleert; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 09/05/2018 (2) en de beslissing van de OCMW-raad dd. 
07/05/2018 (6) betreffende een gemeenschappelijk organogram;

Overwegende dat conform het gemeenschappelijk organogram de intern preventieadviseur belast met 
de leiding van de gemeenschappelijke dienst zowel diensten van het OCMW als van de gemeente zal 
aansturen;

Gezien de beslissing van het college (69) dd. 21/05/2019 toevoeging IDPBW OCMW aan 
gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW) Gemeente;

Gezien de beslissing van het vast bureau (2) dd. 21/05/2019 werkgeversverklaring toetreding tot 
gemeenschappelijke interne preventiedienst gemeentebestuur;

Gezien de aanvraag voor de uitbereiding van GIDPBW gemeente met de interne preventiedienst van 
het OCMW reeds overgemaakt werd aan de algemene directie humanisering van de arbeid (FOD 
WASO);

Overwegende dat het opportuun geacht wordt dat in afwachting van de beslissing van de FOD WASO 
de betrokken diensten reeds samenwerken alsof ze één dienst zijn;

Gezien de reeds bestaande nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW;

Overwegende het decreet lokaal bestuur aan de lokale besturen de mogelijkheid bieden om een 
beheersovereenkomst af te sluiten; 

Gezien de nood aan afsprakenregeling i.v.m. de wederzijdse samenwerking;

Gezien het visum van de financieel directeur niet nodig is;

Op voorstel van zowel het college van burgemeester en schepenen als van het vast bureau;

Beslist: 
Artikel 1: 
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Goedkeuring te verlenen aan de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW inzake de 
aansturing van de interne preventiedienst van het OCMW in afwachting van een beslissing van de 
FOD WASO ikv de officiële toetreding tot de gemeenschappelijke dienst van het gemeentebestuur.

De beheersovereenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven 
uitmaken.

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het OCMW.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5. Reglement inzake het recyclagepark - goedkeuring

Raadslid A. Goethaels merkt op dat er nu enkel contant betaald kan worden in het containerpark en 
vraagt zich af of dit in de toekomst ook zo zal blijven en/of er een speciale oplaadkaart zal worden 
voorzien. Schepen E. Van Muysewinkel reageert dat er met een bankkaart zal kunnen betaald worden 
in het nieuw recyclagepark. Een oplaadkaart is niet specifiek voorzien. 

Verder vraagt raadslid A. Goethaels zich af of er een speciaal tarief, bedrag of tegemoetkoming 
voorzien is voor inwoners. Schepen Van Muysewinkel reageert dat dit niet voorzien is. 

Raadslid M. Declerck vraagt naar de toekomstplannen van het oude containerpark. De burgemeester 
licht toe dat dit parking zal worden voor het personeel. Schepen H. Dierendonck voegt nog toe dat dit 
ook zal dienen als parking voor het wagenpark van de gemeente.

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien de gecoördineerde tekst van de grondwet, inzonderheid de artikelen 170§4 en 173;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikelen 40§3 en 41 tweede lid 14°;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);

Gelet op de verplichte bepalingen uit het VLAREMA (artikel 5.1.4 en bijlage 5.1.4) en de 
inspanningsverbintenissen uit het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 
(artikel 5.1.1), die stellen dat het brandbaar afval, grofvuil en steenpuin steeds tussen een vastgelegd 
minimum- en maximumtarief moeten liggen;

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 13/06/2019 (11) houdende de hervaststelling van het 
retributiereglement voor het containerpark;

Gezien de geplande opening van het nieuwe recyclagepark op 1 april 2020;

Overwegende dat een aantal wijzigingen nodig zijn aan de huidige reglementering inzake het 
containerpark, zoals:

 wijziging naam van “containerpark” naar “recyclagepark”;

 opening op dinsdagavond wordt geschrapt;

 tarieven voor huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen worden opgesplitst;

 tarieven voortaan op basis van gewicht (i.p.v. volume);

 1-euro ingangstarief wordt geschrapt;
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 het park wordt opgedeeld in een gratis zone en een betalende zone;

Gezien het om juridische-technische redenen opportuun geacht wordt om het reglement opnieuw vast 
te stellen en de bestaande reglementering ter zake op te heffen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist: 
Artikel 1: 
Het reglement inzake het recyclagepark wordt vastgesteld volgens de tekst opgenomen als bijlage bij 
dit besluit om er integraal deel van te blijven uitmaken.

Artikel 2: 
Het reglement bedoeld in artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 01/04/2020.

Artikel 3:
Het retributiereglement voor het containerpark, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 
13/06/2019 (11) en het huishoudelijk reglement betreffende de uitbating van het containerpark, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 09/10/2003 (19), en later gewijzigd, worden opgeheven (incl. 
latere wijzigingen) met ingang van 01/04/2020.

Artikel 4:
Het reglement wordt (minstens) bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 en 287 van het decreet over 
het lokaal bestuur.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Reglement voor het gebruik van Open+ - goedkeuring

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien de gemeentelijke bibliotheek binnenkort start met een zgn. open library-systeem (in het 
reglement “Open+” genoemd);

Overwegende dat het gebruik van dit systeem nader dient geregeld te worden;

Gezien het ontwerp van reglement ter zake;

Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad;

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

Gezien het gunstig advies van het beheersorgaan gemeenschapscentrum, musea en bibliotheek dd. 
31/01/2020;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist: 
Artikel 1: 
Het “Reglement voor het gebruik van Open+” wordt vastgesteld volgens de hieronder opgenomen 
tekst.

Artikel 2: 
Het reglement bedoeld in artikel 1 treedt in werking op 1 maart 2020.

Artikel 3:
Het reglement bedoeld in artikel 1 wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikels 286 en 287 van het 
decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 4:
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Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de “uren beschikbaarheid Open+” 
te wijzigen in functie van de mogelijkheden en noodwendigheden.

Reglement voor het gebruik van Open+
Situering
Open+ is een dienst die beschikbaar is voor gebruikers van de bibliotheek Middelkerke die aan een 
aantal voorwaarden voldoen. 

Open+ is beschikbaar tijdens de Open+ uren, sluitingsdagen en feestdagen. Tijdens evenementen in 
de bibliotheek is Open+ niet beschikbaar. Deze evenementen worden vooraf aangekondigd op de 
website van de gemeente.

Tijdens Open+ is er geen personeel in de bib aanwezig en het bibpersoneel is ook niet bereikbaar. 

De volgende werkdag lost het bibpersoneel eventuele problemen op. Indien nodig word je 
gecontacteerd.

Heb je hulp nodig bij je bib-bezoek, maak dan gebruik van de bemande openingsuren.

Wie kan gebruik maken van Open+ ?
 Je bent minstens 16 jaar. Als ouder/voogd/grootouder mag je wel je eigen (klein)kinderen 

meenemen. Je zorgt dat de kinderen de rust niet verstoren.

 Je bent al minstens 3 maanden lid van de bibliotheek van Middelkerke.

 Je hebt een infosessie gevolgd .

 Je hebt het Open+ formulier ondertekend.

Wanneer beschikbaar?
Dag Uren beschikbaarheid Open+

Maandag 19u30-22u

Dinsdag 19u30-22u

Woensdag 17u30-22u

Donderdag 19u30-22u

Vrijdag 19u30-22u

Zaterdag 13u-22u

Zondag (+ feestdagen en sluitingsdagen) 10u-22u

(Tijdens evenementen in de bibliotheek is Open+ niet beschikbaar. Deze evenementen worden vooraf 
aangekondigd op de website van de gemeente. Zie ook de rubriek ‘info’.)

(Een kwartier vóór sluitingstijd kan je de bib niet meer binnen. Zie ook rubriek ‘je verlaat de 
bibliotheek’.)

Wat kan je doen tijdens Open+? 
 Uitlenen en verlengen via de uitleenbalies

 Kosten betalen via de betaalautomaat

 Verlengen via de uitleenbalies
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 Kranten en tijdschriften lezen

 De publieke computers gebruiken

 WiFi gebruiken

 Snuisteren in de collectie

 Lezen en studeren

 Scannen, fotokopiëren en afdrukken

Hoe Open+ gebruiken?
Je komt de bib binnen via de hoofdingang en via deze deur verlaat je ook de bib.

De nooduitgang mag je enkel gebruiken in geval van nood. Het openen van de nooduitgang activeert 
een alarm. Bij misbruik worden kosten aangerekend.

Je gebruikt je eID om binnen te komen in de bib. Je mag je eID niet doorgeven aan iemand anders. 
De toegang tot Open+ is strikt persoonlijk én wordt geregistreerd.

Je mag geen andere personen mee naar binnen nemen of de kans geven om mee naar binnen te 
gaan (behoudens hetgeen voorzien wat (klein)kinderen betreft jonger dan 16 jaar). Je partner moet 
zijn/haar eigen eID gebruiken. 

Wees alert. Als je denkt dat een andere persoon jou naar binnen zal volgen, dan ga je niet naar 
binnen.

Je bent in de bibliotheek …
Je maakt gebruik van Open+ als een goede huisvader. Het dienstreglement van de bibliotheek blijft 
van toepassing, behalve als het strijdig is met hetgeen in deze regeling is bepaald.

Als gebruiker van Open+ respecteer je de rust en de orde in de bib. Je respecteert andere gebruikers. 
De bib is een plek waar alle gebruikers het aangenaam en fijn vertoeven vinden. Help indien nodig 
een andere gebruiker verder. 

Als gebruiker van Open+ draag je zorg voor het bibgebouw. Je opent geen ramen en deuren. Je 
verplaatst geen meubilair. Je organiseert zelf geen activiteiten en bijeenkomsten. De bib is geen 
vergaderruimte.

Je verlaat de bibliotheek …
Bij sluitingstijd: via de luidsprekers verneem je dat de bib gaat sluiten. Rond je bezoek af en verlaat de 
bib zo snel mogelijk. Alle lichten gaan uit, de deuren sluiten automatisch en de alarminstallatie treedt 
in werking.

Problemen?
In geval van nood neem je je verantwoordelijkheid als burger. Je neemt contact op met de 
hulpdiensten. Bel de nooddiensten op het nummer 112 of gebruik de app 112 via je smartphone.

Indien een andere gebruiker geweld of agressie gebruikt, verlaat dan onmiddellijk de bib en verwittig 
indien nodig de politie. 

Breng de bib op de hoogte van problemen via het Open+ formulier op de website. Lukt dit niet, stuur 
dan een mail naar bibliotheek@middelkerke.be of neem de volgende werkdag telefonisch contact op 
of kom langs tijdens de bemande openingsuren.  

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van het persoonlijk bezit 
van de bezoeker of voor gebeurlijke ongevallen. 
Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van materialen en 
gegevens, die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de bibliotheekcomputers. 
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Meer info?
Lees de info i.v.m. Open+ op de website van de gemeente Middelkerke en op het mededelingenbord 
in de bib.

Bij overmacht omwille van organisatorische, technische en veiligheidsredenen kunnen de 
openingsuren van Open+ wijzigen zonder communicatie vooraf. 

Privacy
Door je als gebruiker van Open+ te registreren, aanvaard je dit reglement. 

De bib maakt gebruik van CCTV-camera’s met als doel de bewaking en het toezicht te verzekeren 
voor veiligheidsdoeleinden en het opsporen van een misdrijf. Door het ondertekenen van het Open+ 
formulier en het gebruik van Open+ geef je toestemming om gefilmd te worden via de CCTV-camera’s 
in de bibliotheek. De camerawet van 21 maart 2017 is hier van toepassing.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit reglement worden met zorgvuldigheid en respect 
voor de privacy behandeld en beveiligd. De gemeente Middelkerke volgt hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genoemd) 
en de Belgische privacywet.

Betwistingen
Indien je het reglement niet respecteert, dan wordt je toegang tot Open+ tijdelijk geschorst of definitief 
opgeheven via een besluit van het college van burgemeester en schepenen. 
In dringende gevallen kan een schorsing opgelegd worden door de bibliothecaris. Deze schorsing 
moet door het college van burgemeester en schepenen bekrachtigd worden tijdens een 
daaropvolgende zitting. Het college beslist ter zake autonoom over de gebeurlijk op te leggen 
maatregel.

Het college van burgemeester en schepenen regelt alle gevallen die niet uitdrukkelijk in dit reglement 
zijn voorzien. In dringende gevallen beslist de bibliothecaris. Hij meldt dit aan het college, die de 
beslissing kan bekrachtigen, aanpassen of teniet doen.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Reglement afhalen gratis strooizout - aanpassing - goedkeuring

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien het reglement ‘afhalen gratis strooizout’, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 
13/12/2012(7);

Gezien het strooizout niet langer afgehaald wordt in het containerpark/ recyclagepark, maar 
rechtstreeks in het centraal magazijn van de werkhuizen;

Gezien het strooizout beschikbaar is in zakken en er bijgevolg geen eigen recipiënt moet worden 
meegebracht;

Gezien het voorstel om het reglement aan te passen;

Gezien artikel 41 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist: 
Artikel 1: 

In het reglement ‘afhalen gratis strooizout’, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 
13/12/2012(7) worden in artikel 1 de laatste 2 voorwaarden geschrapt en vervangen door volgende 
tekst:
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o “rechtstreeks af te halen in het gemeentelijk centraal magazijn tijdens de openingsuren (van 
maandag tot donderdag van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 17u00, op vrijdag van 8u00 tot 
12u00, uitgezonderd op feestdagen en gemeentelijke sluitingsdagen).”

Artikel 2:
De wijziging bedoeld in artikel 1 treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 3:
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - 
opheffing en hervaststelling

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op het raadsbesluit dd. 20/11/2019 (29) houdende goedkeuring van het retributiereglement op 
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein;

Gelet op de mail dd. 6/12/2019 van Fluvius waarbij melding wordt gemaakt van een materiële 
vergissing;

Overwegende dat de basisbedragen die opgenomen werden in het retributiereglement foutief zijn;

Overwegende dat de basisbedragen moeten aangepast worden naar:

 Rijweg: 2,14 euro

 Voetpad: 1,64 euro

 Aardeweg: 0,99 euro;

Overwegende dat het huidig retributiereglement aldus moet opgeheven worden en opnieuw moet 
vastgesteld worden met de correcte bedragen;

Gezien de gecoördineerde tekst van de grondwet, inzonderheid de artikelen 170 §4 en 173;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikelen 40 §3 en 41 tweede lid 14°;

Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing 
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;

Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen 
en aldus een impact hebben op het openbaar domein;

Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, 
teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;

Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een 
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten; 

Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende 
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en 
dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;

Gelet op de actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer 
oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Beslist: 
Artikel 1: 
Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 20/11/2019 (agendapunt 29) wordt opgeheven met ingang 
van 01 maart 2020.

Artikel 2: 
Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein wordt 
goedgekeurd volgens de hieronder opgenomen tekst.

Artikel 3: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286 en 287 van het decreet lokaal 
bestuur.

Artikel 4:
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein
Artikel 1 – Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing 
van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 

Permanente nutsvoorzieningen zijn :

- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, 
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig 
voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, 
warm water, brandstof,

- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties 

kan aangesloten worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als 

nutsvoorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voor-
afgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die 
uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 maart 2020 voor een termijn eindigend op 
31 december 2022.

Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openlig-
gende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,14 euro, voor werken 
in voetpaden 1,64 euro en voor werken in aardewegen 0,99 euro.  

Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
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Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onder-
houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie 
geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. 

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder 
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt 
op het grondgebied van de gemeente.

Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 
grondgebied van de gemeente. 

Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.  

Artikel 5 – Definitief karakter
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikelen 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur 
afgekondigd en bekendgemaakt. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

9. Verbintenisverklaring, indieningsdossier en meerjarenplan in kader van de regierol lokale 
sociale economie 2020-2025 i.s.m. intergemeentelijke projectvereniging Perspectief - 
goedkeuring

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet de oproep “regierol lokale sociale economie 2020-2025” dd. 21/06/2019 vanuit het departement 
Werk en sociale economie;

Gelet de beslissing van de gemeenteraad dd. 14/09/2017(punt 9) “Projectvereniging Perspectief – 
deelname en goedkeuring statuten”, waarbij o.a. de goedkeuring werd gegeven om de regierol lokale 
sociale economie te laten opnemen door de projectvereniging Perspectief; 

Gezien het ontwerp van het meerjarenplan en het indieningsdossier “regionale regie voor de sociale 
economie in de regio Oostende anno 2020-2025”, waarvoor goedkeuring werd gegeven door de raad 
van bestuur van Perspectief dd. 18/12/2019;

Gezien de samenvattende toelichting als volgt: 

“Gemeenten kunnen vanuit het Departement werk (sociale economie) een financiële ondersteuning 
krijgen indien ze een regierol op het vlak van de lokale sociale economie opnemen. Aangezien het 
minimum aantal inwoners hiervoor 60.000 inwoners is, kunnen enkel intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden of OCMW verenigingen als begunstigden optreden. 

Lokale besturen (of hun samenwerkingsverbanden) bepalen grotendeels zelf hoe zij hun regierol 
concreet invullen binnen de contouren van de Vlaamse beleidsprioriteiten op het vlak van lokale 
sociale economie. In artikel 3 van het uitvoeringsbesluit betreffende de regierol van 26 oktober 2012  
vanuit de Vlaamse overheid worden minimaal drie thema’s genoemd waarrond de regisseurs jaarlijks 
een actie moeten voeren:
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- een actie die de netwerking op het grondgebied bevordert;

- een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie;

- en een actie ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De subsidie wordt principieel toegekend voor een periode van zes jaar: 2020-2025. De subsidie wordt 
jaarlijks via een ministerieel besluit toegekend, telkens binnen de perken van het jaarlijks 
goedgekeurde begrotingskrediet. Voor alle gemeenten samen wordt een subsidie ten bedrage van 
€ 75.000 voorzien. De subsidie zal worden beheerd vanuit projectvereniging Perspectief.”

Overwegende dat aan iedere deelnemende gemeente wordt gevraagd om de verbintenisverklaring te 
ondertekenen en het indieningsdossier (+ meerjarenplan) goed te laten keuren door de 
gemeenteraad; 

Gelet het besluit van de burgemeester burgemeester dd. 21/01/2020 houdende een 
engagementsverklaring regierol lokale sociale economie 2020-2025 i.s.m. intergemeentelijke 
projectvereniging Perspectief  waarin werd gesteld dat het gemeentebestuur Middelkerke de intentie 
heeft om de regierol lokale sociale economie 2020-2025 te laten opnemen door de intergemeentelijke 
projectvereniging Perspectief; 

Overwegende het voorstel aan de gemeenteraad om de definitieve verbintenisverklaring, het 
indieningsdossier en het meerjarenplan goed te keuren;

Beslist: 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan de verbintenisverklaring, het indieningsdossier en het 
meerjarenplan regierol lokale sociale economie 2020-2025 i.s.m. intergemeentelijke projectvereniging 
Perspectief. Deze documenten worden bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven 
uitmaken. 

Artikel 2: 
Er wordt een afschrift van dit besluit bezorgd aan Perspectief. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

10. TMVW ov - kennisname onverenigbaarheid Dirk De Poortere als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en aanstellen nieuwe plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 13/06/2019(15) waarbij raadslid D. De Poortere 
aangeduid werd als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVW 
ov;

Gezien raadslid D. De Poortere bij beslissing van de gemeenteraad dd 16/10/2019 werd aangesteld 
als lid van het adviescomité Secundaire diensten; 

Gezien artikel 46 van de statuten van TMVW ov bepaalt dat de leden van het adviescomité geen 
volmachtdrager kunnen zijn voor de algemene vergadering

Gezien de gemeente bijgevolg een nieuwe plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van 
TMVW ov dient aan te duiden; 

Gezien de ingediende kandidatuur;

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt:

Naam en Voornaam plaatsvervangend vertegenwoordiger Ja Neen

Verstraete Leen 18 1

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten

Beslist: 
Artikel 1: 

Leen Verstraete ,raadslid Tijl Uilenspiegellaan 7, 8431 Middelkerke wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVW ov (ter vervanging 
van D. De Poortere).

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan TMVW ov en aan de betrokkene.

 

11. AQUAFIN NV -  wegenis- en rioleringswerken voor aansluiting Leffingebrug via 
Slijpesteenweg op KWZI Slijpe, gelegen Vaartdijk-Zuid - Slijpesteenweg  - De Schaatse – 
beslissing over de zaak van de wegen

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op artikel 2, 12° van het Vlaams decreet houdende de gemeentewegen van 03 mei 2019;

Gelet op artikel 47 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Gelet op de aanvraag van AQUAFIN NV voor de wegenis- en rioleringswerken voor aansluiting 
Leffingebrug via Slijpesteenweg op KWZI Slijpe, gelegen Vaartdijk-Zuid - Slijpesteenweg  - De 
Schaatse;

Overwegende de aanleg van een bijkomend vrijliggend fietspad langsheen de Slijpesteenweg;

Overwegende dat het openbaar domein hierdoor breder dient te worden aangelegd;

Overwegende het rooilijnplan in bijlage;
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Overwegende de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019060619 met bijhorende 
rooilijnplannen waarvoor een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 22/11/2019 tot 
21/12/2019;

Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend aangaande de gevraagde wegeniswerken;

Overwegende dat er voldaan wordt aan de 5 algemene principes van het decreet houdende de 
gemeentewegen, zijnde:
 algemeen belang: het voorziene vrijliggend fietspad staat ter beschikking van iedere zwakke 

weggebruiker zonder enige uitzondering;
 uitzonderingsmaatregel: het vrijliggend fietspad heeft als doel om zich als zwakke weggebruiker 

op een veilige manier te verplaatsen tussen de deelgemeenten Leffinge en Slijpe;
 verkeersveiligheid: de verkeersveiligheid van de aangrenzende percelen komt in het aandrang en 

wordt te allen tijde gegarandeerd;
 gemeentegrensoverschrijdend perspectief: het vrijliggend fietspad heeft geen impact op het 

wegennet van de aangrenzende gemeenten;
 actuele functie versus toekomstige generaties: de actuele functie van de wegenis blijft 

onverminderd van toepassing en dit zal ook zo blijven na het aanleggen van het vrijliggend 
fietspad.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist: 
Artikel 1:
De aanpassing van de wegenis in de Slijpesteenweg voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad 
wordt goedgekeurd.

Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing over te maken aan Departement Omgeving.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

12. Verkaveling Bostoen in de Moutstraat - inlijving in het openbaar domein van de gemeente - 
goedkeuring

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op de uitvoering van technische werken, aanleg riolering, wegenis en groene zone van de 
verkaveling Bostoen in de Moutstraat te Middelkerke (Leffinge);

Gezien deze werken voltooid zijn en de verkavelaar nv Bostoen, Amalia Earhartlaan 19-301, 9051 
Sint-Denijs-Westrem 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;

Gelet op de ontwerpakte van gratis grondafstand – opgemaakt door notaris Ides Vander Heyde, 
Vijverstraat 49, 8400 Oostende;

Gelet op het uittreksel uit het kadastraal plan en de kadastrale leggers;

Gelet op het opmetingsplan, dd. 23-06-2005 – opgemaakt door landmeter ir. Philippe Lobelle, 
Gistelsteenweg 112, 8490 Varsenare;

Gelet op de beschrijving van het goed : 

GEMEENTE MIDDELKERKE – vijfde afdeling – gemeente Leffinge
Drie percelen grond, op te nemen in openbaar domein, volgens navermeld plan de Moutstraat, 

kadastraal gekend als volgt: 
1. de Moutstraat, kadastraal gekend als weg, volgens titel in de vijfde afdeling sectie B 

nummer 378/N/2 (voorheen deel van nummer 376/F), thans in de vijfde afdeling sectie B nummer 376 
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N 2 P0000 met een oppervlakte volgens titel en thans van acht are eenenzeventig centiare (08a 
71ca).

Huidige perceelidentificatie: 35008 B 0376/00N2P0000
2. de Groenhagestraat, kadastraal gekend als weg, volgens titel in de vijfde afdeling sectie B 

nummer 378/K, thans in de vijfde afdeling sectie B nummer 378 K P0000 met een oppervlakte volgens 
titel en thans van twee are vijftig centiare (02a 50ca).

Huidige perceelidentificatie: 35008 B 00378/00K0P0001
3. de Noordhoek, kadastraal gekend als perceel weiland, volgens titel in de vijfde afdeling 

sectie B nummer 376 L, thans in de vijfde afdeling sectie B nummer 376 L P0000 met een oppervlakte 
volgens titel en thans van één are drieënnegentig centiare (01a 93ca).

Huidige perceelidentificatie: 35008 B 0376/00L0P0000
Voorschreven goederen hebbend een totale oppervlakte volgens kadaster van duizend 

driehonderd en veertien vierkante meter (1.314 m²), en volgens hierna vermelde opmeting van 
duizend tweehonderd vierennegentig vierkante meter zesenzestig vierkante decimeter (1.294,66 m²).

Overwegende dat de grondoverdracht geschiedt voor openbaar nut, meer bepaald de opname van het 
goed in het openbaar domein van de gemeente Middelkerke;

Beslist: 
Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de vraag van de bouwonderneming nv Bostoen, Amalia Earhartlaan 19-301, 
9051 Sint-Denijs-Westrem om de riolerings- en wegeniswerken van de verkaveling in de Moutstraat te 
Middelkerke (Leffinge) bij het openbaar domein van de gemeente in te lijven zoals wettelijk voorzien 
wordt volgens het decreet Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. De inlijving is van algemeen belang.

Artikel 2: 

De ontwerpakte van gratis grondafstand – opgemaakt door notaris Ides Vander Heyde, Vijverstraat 
49, 8400 Oostende goed te keuren. De akte wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal 
deel van uit te maken.

Artikel 3: 

De af te stane grond is als volgt gekend : 

GEMEENTE MIDDELKERKE – vijfde afdeling – gemeente Leffinge
Drie percelen grond, op te nemen in openbaar domein, volgens navermeld plan de Moutstraat, 

kadastraal gekend als volgt: 
1. de Moutstraat, kadastraal gekend als weg, volgens titel in de vijfde afdeling sectie B 

nummer 378/N/2 (voorheen deel van nummer 376/F), thans in de vijfde afdeling sectie B nummer 376 
N 2 P0000 met een oppervlakte volgens titel en thans van acht are eenenzeventig centiare (08a 
71ca).

Huidige perceelidentificatie: 35008 B 0376/00N2P0000
2. de Groenhagestraat, kadastraal gekend als weg, volgens titel in de vijfde afdeling sectie B 

nummer 378/K, thans in de vijfde afdeling sectie B nummer 378 K P0000 met een oppervlakte volgens 
titel en thans van twee are vijftig centiare (02a 50ca).

Huidige perceelidentificatie: 35008 B 00378/00K0P0001
3. de Noordhoek, kadastraal gekend als perceel weiland, volgens titel in de vijfde afdeling 

sectie B nummer 376 L, thans in de vijfde afdeling sectie B nummer 376 L P0000 met een oppervlakte 
volgens titel en thans van één are drieënnegentig centiare (01a 93ca).

Huidige perceelidentificatie: 35008 B 0376/00L0P0000
Voorschreven goederen hebbend een totale oppervlakte volgens kadaster van duizend 

driehonderd en veertien vierkante meter (1.314 m²), en volgens hierna vermelde opmeting van 
duizend tweehonderd vierennegentig vierkante meter zesenzestig vierkante decimeter (1.294,66 m²).



12/02/2020

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De openbare vergadering van de gemeenteraad wordt geschorst van 19u10 tot 19u13. Tijdens deze 
schorsing vindt de vergadering van de OCMW-raad plaats. 

Vragen van raadsleden

Onderwerp: burgemeesterconvenant

Vraag van Robin De Lille: 
"Middelkerke onderschrijft niet langer de burgemeesterconvenant. 

- Wat is de motivatie hiervoor van het bestuur?

- Welke kosten waren verbonden aan deze convenant en wat stond daar tegenover?"

Antwoord van DEDECKER Jean-Marie:

"De deelname van het burgemeestersconvenant 2030 werd geraamd op 20 521,6 euro (incl btw). De 
deelname werd besproken op het college van 03/09/2019 (punt 46). Er werd beslist om geen 
goedkeuring te verlenen hieraan. Omdat uit het Burgemeestersconvenant 2020 weinig concrete acties 
voortvloeiden, werd gekozen om hier niet aan deel te nemen. Concreet werd een 
communicatiecampagne opgezet en werd in Middelkerke een infoavond rond duurzame mobiliteit 
georganiseerd. 

Voor bovenstaand bedrag staat de WVI in voor de inventarisatie en opmaak van het energie- en 
klimaatplan voor de gemeente Middelkerke. Op jaarbasis voorziet de WVI overlegmomenten met de 
groep van gemeenten waarvoor het plan opgemaakt is."

Uit de bespreking:

Op de opmerking van de burgemeester dat instappen in het convenant te veel geld kost, merkt 
raadslid R. De Lille op dat de uitleg van de burgemeester niet helemaal klopt. Het inschrijven op het 
burgemeestersconvenant is gratis. Dit is een kosteloze intentieverklaring. Enkel eventuele 
ondersteuning door de WVI kost geld, niet het inschrijven op het convenant zelf. Raadslid De Lille licht 
toe dat dit 2 aparte zaken zijn.

Het raadslid merkt verder nog op dat het niet verplicht is om samen te werken met de WVI in het kader 
van dit convenant. Het convenant is een intentieverklaring om maatregelen te nemen om tegen 2030 
minder CO2 uit te stoten. Verder haalt raadslid De Lille ook aan dat dit convenant niet bindend is.  

De burgemeester reageert dat de gemeente veel hulp en werk krijgt van de WVI, maar wil liever niet 
inschrijven op dergelijk convenant. Hij merkt op dat hij dit te veel geld vindt en ook flauwekul. Raadslid 
De Lille haalt nogmaals aan dat dit niet klopt aangezien het burgemeestersconvenant een kosteloze 
intentieverklaring is. 

Schepen H. Dierendonck interpelleert ook dat de gemeente niet wil instappen in een lege doos. 

Raadslid R. De Lille haalt een voorbeeld aan van een Europees Project (Pentahelix) waarbij 8 
gemeenten (regio midwest) samenwerken om een klimaatplan op te stellen. Dit is een kosteloos 
voorstel met heel concrete stappen van experten die advies geven.

Als raadslid De Lille nogmaals polst naar de concrete reden waarom de gemeente niet wil inschrijven 
op het burgemeestersconvenant haalt de burgemeester aan dat de visie van het beleid is om niet in te 
stappen in dit project. Het convenant is niet concreet genoeg.
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Onderwerp: future proofed cities

Vraag van Robin De Lille: 
"Op de vorige gemeenteraad zegt de schepen van Milieu, dhr Dierendonck, dat het gebruik van het 
platform "future proofed cities" nooit op het college besproken is en door de milieuraad werd 
afgewezen. Echter, op een voorgaande milieuraad werd net een positief advies voor dit platform 
geformuleerd, met de vraag om dit op het college te bespreken. 

Daarom: 

- Werd "Future proofed cities" op een college besproken?

- Indien niet: waarom niet?

- Hoe valt dit te rijmen met het statement van de bevoegde schepen in de vorige 
gemeenteraadszitting?"

Antwoord van DIERENDONCK Henk:

Future proofed cities werd niet op een college besproken. Op de milieuraad van 05/06/2019 was er 
een videoconferentie waarbij de tool Futurproofed werd uitgelegd door de firma Futureproofed bvba. 
In het verslag van de milieuraad werd volgende conclusie meegeven: “Zeker de moeite om dit verder 
te bekijken alvorens er zelf mee in te stappen. Samen met een welwillend beleid kan dit zeker slagen”. 
In het verslag staat ook dat er een advies zal opgesteld worden voor de gemeente door een lid van de 
milieuraad. Een lid van de milieuraad maakte een advies mbt het project Futurproofed. Het advies 
vermeldde een situering met voordelen en aandachtspunten en een eigenlijk advies. Ik citeer hierbij 
het eigenlijk advies: “De milieuraad heeft op de zitting van 5 juni 2019 kennis genomen van het 
platform “Futureproofed cities” en is unaniem van mening dat het platform verdere evaluatie verdient 
omwille van het feit dat het platform het doorvoeren van klimaatmaatregelen beter kan stroomlijnen, 
rapporteren en visualiseren. De milieuraad beveelt aan dat de gemeente een inventaris maakt van de 
maatregelen die al genomen zijn of lopende zijn en verder te evalueren hoe deze in dit platform 
zouden kunnen geïntegreerd worden. De milieuraad beveelt aan om de bruikbaarheid van het 
platform verder te onderzoeken door overleg binnen de gemeentelijke administratie, contact met 
andere gemeenten die reeds ingestapt zijn, …  De milieuraad vraagt hierover feed back te geven op 
de volgende zitting van de milieuraad waarop de milieuraad een definitief advies zal geven over het 
toetreden tot het platform Futureproofed Cities.”

Dit advies werd verstuurd naar de leden van de milieuraad voor opmerkingen op 10/06/2019. 
Opmerkingen moesten gegeven worden voor 12/06/2019 om het advies op 13/06/2019 door te sturen 
naar de gemeente. Na navraag heeft het lid van de milieuraad het advies verstuurd naar het college 
en naar de schepen. Op 03/09/2019 (punt 46) werd door het college beslist om de deelname aan het 
burgemeestersconvenant 2030 (een vervolgconvenant op het burgemeestersconvenant 2020 waar we 
aan deelgenomen hebben) te weigeren. Hierdoor had het weinig zin om voor een aantal maanden tot 
1 jaar in het Futureproofed project te stappen, vermits het huidige burgemeestersconvenant afliep in 
2020. Dit werd ook zo gecommuniceerd in de eerstvolgende milieuraad van 22/10/2019. Ik citeer: 
“College heeft de deelname tot het burgemeestersconvenant 2030 geweigerd. Het lijkt dan niet 
interessant om voor ongeveer 1 jaar hieraan deel te nemen. De bevindingen van Stad Brugge worden 
meegegeven.” Dit gaat over de bevindingen van Stad Brugge met de tool Futurproofed m.b.t. tijd voor 
input, output, gebruiksgemak,…."

Uit de bespreking:

Schepen H. Dierendonck geeft uitleg over de ‘future proofed’-applicatie. 
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Schepen Dierendonck legt uit dat er een videoconferentie is geweest tijdens de milieuraad van 
05/06/2019 waarbij de tool ‘futurproofed’ werd uitgelegd. De milieuraad vond dat het project verder 
opvolging verdiende. Volgens schepen Dierendonck lag het initiatief om voorbereidend werk te doen 
bij de milieuraad. De milieuraad zou een advies opstellen voor de gemeente. Dit voorbereidend 
werk/advies was volgens schepen Dierendonck nogal magertjes. In dit advies werd de bal gewoon 
teruggekaatst naar de gemeente.  

Volgens raadslid R. De Lille vond de adviesraad het een interessante applicatie en moest het beleid er 
verder over beslissen. Hij vraagt zich af waarom dit dan niet op een college is besproken. Raadslid De 
Lille merkt op dat schepen Dierendonck vorige raadszitting heeft vermeld dat niemand van de 
milieuraad achter dit project stond. Dit klopt volgens raadslid De Lille niet. Volgens raadslid R. De Lille 
had dit op een college moeten besproken worden. 

Schepen H. Dierendonck merkt op dat er al geen consensus was binnen de milieuraad over het 
burgemeestersconvenant (5 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 onthouding). De schepen vraagt 
zich af waarom hij de futurproofed-applicatie dan nog moest verdedigen op een college. 

Schepen H. Dierendonck merkt op dat de applicatie interessant is, maar dat hiervoor in Middelkerke 
geen draagvlak is.

Onderwerp: herstellen wegen wijk Spermalie

Vraag van Franky ANNYS: 
"'Nu er opnieuw verkeer mogelijk is aan de wijk Spermalie, vragen wij om de landelijk wegen in de 
omgeving te herstellen.

Het zijn vooral de wegbermen en de uitwijkstroken die het zwaar te verduren kregen."

Antwoord van VAN MUYSEWINKEL Eddy:

"Momenteel zijn de werken nog niet definitief afgewerkt. Het kruispunt moet nog terug afgesloten 
worden voor het aanbrengen van de toplaag asfalt. Van zodra de werken volledig zijn beëindigd zullen 
de nodige herstelwerken worden uitgevoerd."

Uit de bespreking:

Schepen E. Van Muysewinkel kaart aan dat de landelijke wegen vaak kapot gereden worden door 
landbouwmachines die veel te breed zijn. Concreet staan een aantal landbouwwegen op de to-do lijst 
om aan te pakken, maar eerst zouden de achterliggende redenen gevonden en opgelost moeten 
worden. Het is niet altijd slijtage die aan de oorzaak ligt. 

Raadslid F. Annys bevestigt dat landbouwvoertuigen inderdaad steeds zwaarder worden, maar in 
deze periode van het jaar is er bijna geen landbouwverkeer. Landbouwvoertuigen rijden vooral in de 
drogere periodes van het jaar op de baan en niet nu. Hij merkt ook op dat veel aannemers met grote 
tractoren rijden, terwijl dit vroeger meer vrachtwagens waren. 

Schepen E. Van Muysewinkel merkt op dat veel van die landelijke wegen ook als sluip- of 
vluchtwegen gebruikt worden. 

De burgemeester pikt in op het gesprek en verwijst onder meer naar het wanbeleid van jaren ver. De 
gemeente heeft 380 km landwegen die onderhouden moeten worden en die in principe niet breed 
genoeg zijn. Volgens de burgemeester zouden het verbreden van de landwegen en het gebruiken van 
beton oplossingen kunnen zijn. Beton echter moet te lang uitdrogen. 

Raadslid R. De Lille verwijst naar het sluipverkeer en vraagt zich af of er niet voor enkele straten 
plaatselijk verkeer kan worden opgelegd. Schepen E. Van Muysewinkel antwoordt dat de 
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mobiliteitsambtenaar contact zal opnemen met Gent om ervoor te zorgen de gps de mensen niet meer 
via de landwegen stuurt zodat er minder verkeer is via deze wegen.

De burgemeester verwijst naar de Rattevallebrug waarvan de reling reeds lange tijd kapot is. Na lang 
wachten wordt de herstelling hieraan uitgevoerd op hetzelfde moment dat de cyclocross in 
Middelkerke zal plaatsvinden. De Rattevallebrug zal tijdens deze herstelling afgesloten zijn waardoor 
de vluchtwegen druk bereden zullen worden tijdens dat weekend. Het is een keuze tussen de leuning 
kapot laten of de herstelling laten uitvoeren en druk bereden vluchtwegen.

Onderwerp: Klassiek concert

Vraag van Mario DECLERCK: 
"Wij hebben vernomen via de pers dat er een klassiek concert zal plaats vinden op de zeedijk, wat is 
de totale kostprijs van deze organisatie en van welk budget moet dit komen?"

Antwoord van DEDECKER Tom:

"De plaatsingsprocedure werd nog niet opgestart.

Momenteel zit dit dossier nog in de fase van marktverkenning."

Uit de bespreking:

De burgemeester geeft toelichting over het klassiek concert. Dit openluchtconcert (symfonisch 
concert) zal normaal plaatsvinden op 4 juli aan de Kwinte voor ongeveer 4.000 à 5.000 mensen. 

Raadslid M. Declerck vraagt waarom dit zal plaatsvinden in Westende. Volgens de burgemeester is 
daar meest plaats en parking. 

Raadslid M. Declerck heeft gehoord over een hoge kostprijs voor dit evenement. De burgemeester 
merkt op dat ze momenteel aan het onderhandelen zijn over de kostprijs en dat er ook geld zal 
binnenkomen uit onder meer ticketverkoop en sponsoring. 

Over het feit dat dergelijk evenement ‘letterlijk’ in het water kan vallen bv. bij stormweer repliceert de 
burgemeester dat men zich hiervoor kan laten verzekeren. 

Schepen H. Dierendonck haalt aan dat de mensen ook ingang zullen moeten betalen dus dat er ook 
inkomsten tegenover zullen staan. De burgemeester wil op een volgende gemeenteraad terugkomen 
op de financiën van dit evenement, maar op dit moment is er nog niets ondertekend. Ook de voorzitter 
kaart aan dat de nettokost nooit € 135.000 zal zijn, maar dat er ook inkomsten zullen zijn. 

De burgemeester vermeldt dat het beleid momenteel bezig is met een opwaardering en dat men 
kwaliteitsvolle evenementen wil aanbieden. De burgemeester benadrukt dat kwaliteit geld kost.

Onderwerp: Stand van zaken nieuw brandweer en politiezone

Vraag van Mario DECLERCK: 
"Stand van zaken nieuw brandweer en politiezone?"

Antwoord van DEDECKER Jean-Marie:

"Het kabinet van Minister De Crem onderzocht de vraag van de kustgemeenten voor de oprichting van 
een nieuwe veiligheidszone.
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Op 24/01/2020 ontvingen we Minister De Crem in Middelkerke samen met de 3 andere 
Burgemeesters van de nieuw op te richten veiligheidszone.

De Minister beloofde zelf wetgevend initiatief te zullen nemen om het oprichten van een pilootproject 
voor een nieuwe veiligheidszone mogelijk te maken."

Uit de bespreking:

Raadslid M. Declerck vreest dat de politie zal verdwijnen uit Middelkerke en dat hier enkel nog 
permanentie zal voorzien worden. Hierop reageert de burgemeester dat de onderhandelingen nog 
bezig zijn, maar kaart nogmaals aan dat er synergiën moeten gecreëerd worden met de andere 3 
kustgemeenten. Hij verwijst hiervoor naar de problematiek van de camera’s van de snelwegparking in 
Mannekensvere. Middelkerke heeft momenteel geen schermen om de beelden te bekijken en moet 
hiervoor samenwerken met Koksijde. 

De burgemeester bevestigt dat de politiekazerne hier zal blijven. 

Raadslid M. Declerck verwijst nog naar de lange aanrijtijd in Ieper van ongeveer 45 min. voor een 
interventie. De wnd. korpschef, F. Delva, haalt aan dat dit niet vergeleken mag worden met 
Middelkerke. 

Wat betreft het creëren van een nieuwe veiligheidszone merkt de burgemeester wel op dat dit nog 
enige tijd kan duren gezien er een wetswijziging nodig is.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:10 uur.

de algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker
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