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Verslag gemeenteraadszitting op 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, R. De Lille, M. Vermote, raadsleden; 
 
J. Duchi, korpschef; 
 
J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.; 

 

Verontschuldigd:  H. Dierendonck, schepen; 
 
M. Van Boven, raadslid; 
 
F. Spaey, raadslid verontschuldigd voor agendapunt: 10; 
 
R. De Lille, raadslid verontschuldigd voor agendapunt: 9, 10, 11, 12, 13, 14; 

 

 

  

Pascal Van Looy, diensthoofd secretariaat, woont de volledige raadszitting bij als deskundige, o.a. 
voor de opmaak van het ontwerpverslag.  

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 

Openbare vergadering 

1. Ontslag van de heer Geert Galle als gemeenteraadslid - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen en tevens handelend als politieraad van de 
lokale politie van Middelkerke – PZ 5451; 

Gezien artikel 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

Gelet op het schrijven dd. 23/12/2019 van de heer Geert Galle, ontvangen op 23/12/2019 door de 
voorzitter van de gemeenteraad, waarbij hij zijn ontslag als gemeenteraadslid ter aanvaarding 
aanbiedt; 

Gelet op art. 13 en 14  van het decreet over het lokaal bestuur; 

Bijgevolg; 

Neemt akte:  

van het ontslag van de heer Geert Galle als gemeenteraadslid van de gemeente Middelkerke. 
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2. Verzaking aan het mandaat van gemeenteraadslid in opvolging van Geert Galle door Carine 

De Jonghe - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen en tevens handelend als politieraad van de 
lokale politie van Middelkerke – PZ 5451; 

Gezien artikel 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad tijdens de huidige zitting waarbij akte genomen werd van het 
ontslag van dhr. Geert Galle als gemeenteraadslid; 

Gezien het schrijven dd. 23/12/2019, ontvangen op 23/12/2019, vanwege mevrouw. Carine De 
Jonghe, vierde opvolger verkozen op dezelfde lijst als deze waartoe het te vervangen raadslid 
behoort, met de mededeling dat zij verzaakt aan het mandaat van gemeenteraadslid; 

Gezien artikels 13 en 14 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Bijgevolg 

Neemt akte:  

Enig artikel :  

Van het schrijven dd. 23/12/2019, ontvangen op 23/12/2019, vanwege mevrouw Carine De Jonghe 
met de mededeling dat zij verzaakt aan het mandaat van gemeenteraadslid. 

3. Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van mevrouw Maaike Vermote 

als gemeenteraadslid in opvolging van de heer Geert Galle, ontslagnemend 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen en tevens handelend als politieraad van de 
lokale politie van Middelkerke – PZ 5451; 

Gezien artikel 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst; 

Overwegende dat de heer Geert Galle ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid en derhalve moet 
vervangen worden; 

Overwegende dat mevrouw Maaike Vermote, vijfde opvolger, de eerst in aanmerking komende 
plaatsvervanger is op de lijst Open-VLD waartoe de te vervangen titularis behoorde; 

Gezien uit het onderzoek van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger blijkt dat deze nog steeds 
voldoet aan alle gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van 
onverenigbaarheid, hetzij wegens uitoefening van een ambt, hetzij wegens bloed- of 
aanverwantschap; 

Aangezien het bewijs is geleverd dat de voornoemde opvolger voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvereisten; 

Gezien artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Overwegende dat er geen bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van mevrouw Maaike Vermote  
geldig verklaard worden en dat dit plaatsvervangend raadslid wordt toegelaten tot het afleggen van de 
voorgeschreven eed; 

Beslist:  

Enig artikel:  

De geloofsbrieven als gemeenteraadslid van mevouw Maaike Vermote, geboren op 28/07/1991 en 
wonende Dorpstraat 99 0101 8432 Middelkerke, worden geldig verklaard. 

Mevrouw Maaike Vermote wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed. 
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Het nieuwe raadslid legt deze eed onmiddellijk af in openbare zitting van de raad, in handen van de 
voorzitter en in volgende bewoordingen: ,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen’’. 

Derhalve is mevrouw Maaike Vermote aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid ter vervanging 
van de heer Geert Galle van wie zij het mandaat zal voleindigen. 

Zij zal op de ranglijst worden gebracht onder nr. 25 na Robin De Lille. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

Door de voorzitter wordt aan de raad kennis gegeven van: 

 het besluit van de gouverneur dd. 12/12/2019 betreft klacht tegen het besluit van de college 

van burgemeester en schepenen – vrijetijdspark Krokodiel - ontruiming perceel 2e afdeling 

sectie C nr 268W. 

5. Verslag gemeenteraadszitting dd. 18/12/2019 - goedkeuring 

In verband met het ontwerpverslag worden volgende opmerkingen geformuleerd: 

 Door raadslid F. Spaey i.v.m. agendapunt 21 (i.v.m. met de omvorming van sporthal de 

Bamburg tot gymhal): zijn interventie werd niet opgenomen. Hij dringt aan op een correcte en 

volledige samenvatting van de tussenkomsten in het verslag. Desgevallend kan een 

audioverslag voorzien worden. De burgemeester beaamt dat het opnemen van de raadszitting 

opportuun kan zijn. 

Volgende alinea’s zullen aan het verslag van 18/12/2019 bij punt 21 toegevoegd worden: 

“Raadslid F. Spaey verzet zich tegen het feit dat Sporthal De Bamburg exclusief voor één 

sport zal worden gebruikt. 

Enerzijds schept dit precedenten voor andere sporten en anderzijds worden sportclubs, die 

gebruik maakten van De Bamburg, verwezen naar een andere locatie, hetgeen mogelijks 

logistieke problemen met zich meebrengt. 

Bovendien heeft dit ongetwijfeld een impact op de uitbating door de concessionaris. Raadslid 

F. Spaey had graag geweten in welke mate er afspraken gemaakt zijn met de concessionaris. 

Door de sporthal om te vormen tot een permanente turnzaal, kunnen andere activiteiten er 

niet meer plaatsvinden. Na de afschaffing van de Dernyrace zal nu ook de handelsbeurs en 

de Corrida niet meer in Lombardsijde kunnen doorgaan. Dit is opnieuw een zware klap voor 

Lombardsijde. 

Onze fractie zal om die reden het punt dan ook afkeuren.” 

De verslaggeving ivm dit agendapunt zal bijgewerkt worden. 

 

 Door korpschef J. Duchi wordt opgemerkt dat bij agendapunt 1 er geen correcte weergave is 

gebeurd van zijn tussenkomst. Hij stelt dat hij de eretitel niet heeft gevraagd aan de 

gemeenteraad en dat er door de administratie van de politiezone niet gevraagd werd om dit 

ter stemming voor te leggen. 

De voorzitter antwoordt dat hij in dit verband een mededeling zal doen aan de raad op het 

einde van de zitting tijdens de besloten vergadering. 
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 Door raadslid F. Annys wordt opgemerkt dat zijn tussenkomst bij agendapunt 1 i.v.m. de 

eretitel van de korpschef niet werd opgenomen, inzonderheid zijn vraag wie het agendapunt 

i.v.m. de eretitel op de agenda heeft geplaatst en zijn reactie op het zoeken van 

verantwoordelijken bij de administratie met de melding dat “waar men ook op de ladder staat, 

men dit niet doet met medewerkers”. 

 

 Door raadslid F. Annys wordt opgemerkt dat zijn tussenkomst i.v.m. agendapunt 14 

(hervaststellen verkoopprijs PMD-zakken) niet werd opgenomen. Het betreft een vraag van 

het raadslid aan het college van burgemeester en schepenen, en inzonderheid schepen aan 

E. Van Muysewinkel die lid is van de raad van bestuur, om aan te dringen bij de 

intercommunale om de kwaliteit van de PMD-zakken te verbeteren. 

Deze opmerkingen zullen aan het verslag toegevoegd worden. 

Vervolgens vraagt de voorzitter de goedkeuring van het verslag. 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 

met uitzondering van Maaike Vermote die zich onthoudt. 

Stemming: 22 stemmen voor, 1 onthouding 

6. Lokale politie - vacantverklaring 1 HINP - wachtofficier - 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 niveaus; 

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); 

Gelet op de niet-ingevulde plaats op formatie voor 1 hoofdinspecteur (verder HINP) bij de 
steundiensten;  

Gelet op de bespreking op het BOC POL76 en de goedkeuring tot aanpassing van het functieprofiel 
naar het generiek profiel van HINP-wachtofficier;  

Overwegende dat deze plaats tot op heden niet ingevuld is;  

Overwegende dat de invulling van deze plaats de continuïteit binnen de zone en de beschikbare 
personeelscapaciteit ten goede komt;  
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Overwegende dat voor de selectie geopteerd wordt om een gesprek met de selectiecommissie te 
houden;  

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

Om deze redenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De plaats van HINP wachtofficier vacant te verklaren.  

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 graad van HINP. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. Delegatie inzake arbeidsreglement van gemeenteraad naar college van burgemeester en 

schepenen - goedkeuring 

Raadslid F. Spaey meldt dat zijn fractie zal tegenstemmen omdat zij zich verzetten tegen het 
wegnemen van bevoegdheden van de gemeenteraad. Raadslid R. De Lille sluit zich hier bij aan. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij de bevoegdheid voor het vaststellen en het 
wijzigen van het arbeidsreglement door de gemeenteraad kan gedelegeerd worden aan het college 
van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat deze delegatie bijdraagt tot een administratieve vereenvoudiging en snelheid in de 
beslissingsprocedure; 

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 
R. De Lille die tegen stemmen en A. Goethaels die zich onthoudt. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het college van burgemeester en schepenen wordt bevoegd voor de vaststelling en wijziging van het 
arbeidsreglement. 

Artikel 2:  

Dit besluit is met onmiddellijke ingang van toepassing. 

Stemming: 15 stemmen voor, 7 stemmen tegen, 1 onthouding 

8. Gunningsleidraad overheidsopdracht voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van 

het nieuwe casino - goedkeuring  
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Raadslid M. Declerck heeft diverse vragen ivm voorliggend dossier: 

- Ivm voorziene ingang Casinoparking, die anders is dan eerst voorzien. 
Volgens burgemeester is het aanvankelijk voorstel om in te rijden via bestaande inrit en 
uitrijden via Parijsstraat niet aanvaard door de eigenaars van de huidige Casinoparking. Er 
werd een alternatief uitgewerkt aan de westkant, ter hoogte van het lunapark. 

- Hoe parking uitbaten, want er zijn geen betaalautomaten voorzien? 
Volgens de voorzitter zal de uitbating in concessie gegeven worden. Het is nog niet duidelijk 
hoe de uitbating praktisch zal gebeuren.  

- Wat met strikte verdeling van de parkeerplaatsen tussen de diverse functies in het gebouw? 
Volgens de burgemeester zullen de plaatsen niet verkocht worden. De verdeling kan later nog 
bijgewerkt worden in functie van de noodzaak.  
Volgens de voorzitter is de huidige specificatie een soort richtlijn, maar wenst het bestuur de 
handen vrij te houden in functie van wat er gebeurlijk komt of nodig zal zijn. 

- Is er een optie om heraanleg gedeelte zeedijk rond Casino en Epernayplein toe te vertrouwen 
aan zelfde groep die het Casino toegewezen krijgt? 
Volgens de burgemeester is deze optie mogelijk. De betrokken groep zal een zekere vrijheid 
genieten. Vandaar dat ook de prijzen op zich een indicatief karakter hebben. Totaal wordt het 
project op zo’n 35 miljoen euro geraamd (casco-systeem). 
Volgens de voorzitter gaat het om een leidraad, waarbij de prijzen niet determinerend zijn. Zo 
is 25 miljoen een richtbedrag. Wie hoger insteekt zal minder punten krijgen voor dit aspect, 
maar kan het project alsnog toegewezen krijgen als het project beter scoort op andere criteria. 
Er wordt verduidelijkt dat het college uiteindelijk zal toewijzen en dat de beslissing hoe dan 
ook gemotiverd moet worden. 

- Waarom 50.000 euro voorzien voor niet toegewezen projecten? 
Volgens burgemeester is dit een normale regeling. Het betreft een vergoeding voor gemaakte 
kosten. Bij vorige projecten ook en zelfs ruimer voorzien. 

- Is deadline van 01/07/2022 realistisch, incl. voorziene ontvangsten voor gemeente? 
Burgemeester geeft toelichting bij systeem van spel- en casinolicenties (met o.a. link naar 
internetspelen) en de daarbij gangbare tarieven. 
Het in het bestek voorziene systeem werkt met bankwaarborgen. 

- Is er nog sprake van een subsidie voor de zeewering thv het Casino? 
Schepen Van Muysewinkel stelt dat er een subsidie voorzien is voor de zeedijkwering in 
Westende. 
De burgemeester zal dit nader onderzoeken, want hij kan zich niet herinneren dat er een 
specifieke subsidie was voor de zeedijkwering thv het Casino. 

- In de bundel “projectdefinite” is er sprake van een mogelijkse herinbedding en eventuele 
relocalisatie van de tram. Wat is de herkomst van dergelijke visie? 
Volgens de wnd. algemeen directeur is dit een ruimtelijke toekomstvisie, zonder concrete 
jaartallen op basis van algemene stedebouwkundige toekomstplannen van onder andere De 
Lijn.  

- In de bundel “projectdefinite” is er sprake van een ondergrondse parking De Greefplein (punt 
1.20.3). Wat is dit project? 
Volgens de wnd. algemeen directeur zit dit o.a. in de globale studie zeewering. Er worden 
daarin 2 parkings voorzien, 1 te Westende en 1 te Middelkerke-centrum. Er is intussen 
gekozen om tijdens deze legislatuur enkel fase 1 (Westende) aan te vatten. 
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- I.v.m. de indeling van het Casino (punt 1.28.3.5). Volume van 9.600m³ is misschien een 
vergissing, want dit is veel. 
Volgens de wnd. algemeen directeur is dit cijfer correct. 

- Er wordt een kunstwerk gevraagd (punt 1.28.3.10). Is dit niet de creativiteit beperken? 
Volgens de burgemeester is er heel veel ruimte gelaten voor een egen inbreng van het 
bouwteam en is er veel indicatief voorzien om te komen tot een uniek project. 
Volgens de voorzitter werd het advies van de experts gevolgd: door veel vrijheid te laten wordt 
de kans op een mooi project groter. 

- Is Vlaamse bouwmeester bij project betrokken? 
Dit kan nog steeds gebeuren volgens de burgemeester. Hij voegt er aan toe dat de huidige 
bouwmeester wellicht vervangen zal worden in het kader van de regeringsonderhandelingen. 

- Wanneer wordt inspraakmoment van de bevolking voorzien? 
De burgemeester antwoordt dat dit in juni wordt gepland. De voorzitter voegt er aan toe dat 
het college uiteindelijk zal toewijzen. 

Raadslid R. De Lille verklaart dat zijn fractie zich ook in het verleden niet akkoord heeft verklaard met 
het project en dat hij dus in navolging daarvan zal tegenstemmen. 

 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40 en 41; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies;  

Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten;  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13 juni 2019 waarbij de gunningswijze en de 
selectieleidraad ‘aanstelling van een bouwteam voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van 
het nieuw casinogebouw te Middelkerke’ werd goedgekeurd; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 november 2019 
waarbij volgende kandidaten werden toegelaten tot het indienen van een offerte: 

 Bouwteam Nautilus; 

 Nes; 

 The Pearl; 

 Casino Middelkerca; 

Overwegende dat met het oog op het indienen van deze offertes thans de ‘gunningsleidraad’  
(= bestek) en de ‘projectdefinitie’ voor de aanstelling van een bouwteam voor het ontwerp, de 
realisatie en het onderhoud van het nieuwe casinogebouw te Middelkerke ter goedkeuring worden 
voorgelegd; 
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Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van R. De Lille die tegen stemt. 

Beslist:  

Artikel 1:  

De ‘gunningsleidraad’ (= bestek) en de ‘projectdefinitie’ voor de aanstelling van een bouwteam voor 
het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuwe casinogebouw te Middelkerke, waarvan 
de teksten als bijlage bij dit besluit worden gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken, 
worden goedgekeurd. 

Artikel 2:  

Volgende kandidaten worden uitgenodigd om uiterlijk op de datum en wijze als bepaald in de 
gunningsleidraad een offerte in te dienen: 

 Bouwteam Nautilus; 

 Nes; 

 The Pearl; 

 Casino Middelkerca. 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokken diensten. 

 

 

Stemming: 22 stemmen voor, 1 stem tegen 

9. Aanpassing dienstreglement openbare bibliotheek Middelkerke - goedkeuring 

Raadslid F. Spaey meldt dat zijn fractie het ongunstig advies van het beheersorgaan volgt en dus zal 
tegen stemmen. 

 

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. 
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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 

10. Aanpassing erfpachtovereenkomst Tennis Middelkerke - goedkeuring 

De voorzitter meldt dat Cordeel/Vita-groep de bvba Tennis heeft overgenomen. De engagementen 
tussen de bvba Tennis en de gemeente blijven van toepassing, met uitzondering van de gevraagde 
bijsturing aan de erfpachtovereenkomst ivm de persoonlijke aanwezigheid van de zaakvoerder. 

Raadslid M. Declerck maakt gewag van een elegante oplossing van de problematiek, maar vraagt of 
die overname en de financiële gevolgen ervan niet indirect ten laste zullen komen van de gemeente. 
De burgemeester stelt dat dit niet het geval zal zijn omdat de prijsafspraken met de Vita-groep 
vastliggen. 

Op de vervolgvraag van het raadslid naar tennisfaciliteiten in de gemeente Middelkerke, antwoordt de 
burgemeester dat dit nog nader zal bekeken worden, mede in relatie met de verdere invulling van het 
sportpark. Volgens de voorzitter heeft de bvba Tennis nog verbintenissen met haar leden tot einde 
april 2020. 

Raadslid M. Declerck vraagt naar de gebeurlijke regeling ivm de huidige concessie van het 
zwembadcafetaria en een eventuele overname ervan. Volgens de burgemeester is dit een 
aangelegenheid voor TMVW/Farys. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de erfpachtovereenkomst tussen BVBA Tennis Middelkerke en de gemeente Middelkerke 
door de gemeenteraad goedgekeurd op 8 mei 2003; 

Gelet op art. 10 § 1 van de erfpachtovereenkomst bepalende dat de heer Van Den Broucke Danny als 
zaakvoerder persoonlijk dient in te staan voor de exploitatie van het tenniscomplex; 

Gezien in de erfpachtovereenkomst de overweging werd opgenomen dat de erfpachtovereenkomst 
met BVBA Tennis Middelkerke tot stand kwam met als doel een langdurige uitbating van het 
tenniscomplex mogelijk te maken; 

Gezien in de erfpachtovereenkomst de overweging werd opgenomen dat de heer Van Den Broucke 
Danny als zaakvoerder verplicht is persoonlijk in te staan voor de exploitatie van het tenniscomplex 
gelet op zijn bekwaamheid om als tennisleraar onderricht te geven alsook zijn ervaring in de uitbating 
van een tenniscomplex; 

Overwegende dat ontwikkelaar Cordeel Group NV, die als partner binnen de Vita Groep instaat voor 
de bouw en de exploitatie van het nieuwe zwembad en sportcomplex langs de Westendelaan, de 
BVBA Tennis Middelkerke wenst over te nemen met als doel de realisatie en uitbating van het sport- 
en recreatiebad te vrijwaren; 
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Overwegende dat de persoonsgebonden verplichtingen van de heer Van Den Broucke Danny 
opgenomen in de erfpachtovereenkomst zowel het aantrekken van nieuwe investeerders in de BVBA 
Tennis Middelkerke alsook het beheer en de exploitatie van het complex kunnen belemmeren; 

Overwegende dat de persoonsgebonden verplichtingen uitdrukkelijk tot doel hadden in een 
kwalitatieve uitbating van het tenniscomplex en in een deskundige tennisbegeleiding te voorzien; 

Overwegende dat BVBA Tennis Middelkerke ook zonder de persoonlijke betrokkenheid van de heer 
Van Den Broucke Danny als zaakvoerder op een deskundige en kwalitatieve wijze in de uitbating van 
het tenniscomplex kan voorzien door de inzet van een erkend tennisleraar; 

Overwegende dat de heer Van Den Broucke Danny op heden gekend én in het kader van de 
exploitatie van het tenniscomplex aan de gemeente niets verschuldigd is, noch voor het verleden, 
noch voor de toekomst.  

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur dd. 22/12/2017 in het bijzonder art.40 en art. 41; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De in de erfpachtovereenkomst van 8 mei 2003 in artikel 10 § 1 opgenomen bepaling waarbij de heer 
Van den Broucke Danny als zaakvoerder persoonlijk dient in te staan voor de exploitatie van het 
tenniscomplex wordt buiten toepassing gesteld. 

Artikel 2:  

De heer Van Den Broucke Danny voor zover op heden gekend énis in het kader van de exploitatie 
van het tenniscomplex aan de gemeente niets verschuldigd, noch voor het verleden, noch voor de 
toekomst. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. Algemene vergadering Toerisme Middelkerke vzw 16/01/2020 - bepalen standpunt 

gemeentelijk vertegenwoordiger cat. A - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en Toerisme Middelkerke 
vzw; 

Gelet op het feit dat de gemeente Middelkerke lid is van de Algemene Vergadering van de vzw 
‘Toerisme Middelkerke’ (categorie A); 

Overwegende dat de algemene vergadering gepland is op donderdag 16 januari 2020 om 19.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke; 

Overwegende dat een 2e zitting van de algemene vergadering met dezelfde agenda gepland is op 6 
februari 2020 om 19 uur indien het quorum van de algemene vergadering op 16 januari 2020 niet 
wordt gehaald; 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering ter kennis wordt gebracht aan de 
gemeenteraad van de gemeente Middelkerke binnen een tijdsbestek dat garanties biedt dat de 
gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van de vooropgestelde agendapunten én voldoende tijd 
heeft gekregen om zich te kunnen uitspreken over de agendapunten; 

Gezien de agenda van voornoemde Algemene Vergadering: 

1. Dienst toerisme en citymanagement - jaarrekening 2019 – goedkeuring 

2. Dienst toerisme en citymanagement - kwijting bestuurders 2018-2019 - goedkeuring 
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3. Dienst toerisme en citymanagement - ambtsbeëindiging en sluiting van de vereffening van 
Toerisme Middelkerke vzw – goedkeuring 

4. Dienst toerisme en citymanagement - verslag algemene vergadering 16 januari 2020 - 
goedkeuring 

Gelet op het uittreksel uit het notulenboek van de algemene vergadering toerisme Middelkerke vzw 
dd. 30/06/2014 – punt 6 luidend als volgt “ Algemene vergadering – statuten – goedkeuring “; 

Gelet op de statuten – Titel III – Algemene vergadering 

Artikel 11 : bevoegdheid :  

De algemene vergadering is bevoegd voor :  

 De goedkeuring van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijzigingen en van de rekening 

 de vrijwillige ontbinding van de vereniging (dit dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad 
voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad); 

Artikel 14 : samenkomst 

 De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar voor de goedkeuring van de 
rekeningen van het afgelopen jaar en voor de goedkeuring van het budget van het komende jaar. 

 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel van 
de vereniging zulks vereist. 

Artikel 15 : oproeping en agenda 

 De algemene vergadering wordt samengeroepen op initiatief van de raad van bestuur. De 
oproepingsbrieven worden ondertekend door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door zijn 
vervanger, en door de secretaris. 

 De oproeping wordt via e-mail verstuurd aan het e-mail adres dat de leden medegedeeld hebben 
aan de secretaris. Bij defect van het mailsysteem van de vereniging gebeurt de oproeping 
schriftelijk. 

 De oproepingsbrief, die plaats dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt 
vastgelegd door de raad van bestuur. 

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen; 

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad ter zake; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Neemt kennis dat de Algemene Vergadering van de vzw Toerisme Middelkerke wordt bijeengeroepen 
door de raad van bestuur om plaats te vinden op donderdag 16 januari 2020 om 19.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke en dat een 2e zitting van de 
algemene vergadering met dezelfde agenda gepland is op 6 februari 2020 om 19 uur indien het 
quorum van de algemene vergadering op 16 januari 2020 niet wordt gehaald; 

Artikel 2: 

Neemt kennis van de agenda van de Algemene Vergadering als volgt: 

1. Dienst toerisme en citymanagement - jaarrekening 2019 – goedkeuring 

2. Dienst toerisme en citymanagement - kwijting bestuurders 2018-2019 - goedkeuring 
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3. Dienst toerisme en citymanagement - ambtsbeëindiging en sluiting van de vereffening van 
Toerisme Middelkerke vzw – goedkeuring 

4. Dienst toerisme en citymanagement - verslag algemene vergadering 16 januari 2020 - 
goedkeuring 

Artikel 3:  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de Algemene Vergadering van de vzw Toerisme Middelkerke van donderdag 16 januari 2020 om 
19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke. 

Het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger wordt dan ook geacht te zijn gericht op 
goedkeuring van bedoelde agendapunten.  

Dit mandaat blijft van kracht tijdens een gebeurlijk tweede algemene vergadering met dezelfde 
agenda 

Artikel 4:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme En Recreatie met Westtoer 2020-2025 - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het visum van de financieel directeur met referte 2019/609; 

Gelet op de nauwe samenwerking tussen Westtoer en de gemeente Middelkerke op vlak van toerisme 
en recreatie; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme En Recreatie (STER) tussen Westtoer, met 
zetel te Koning Albert I-laan 120, 8200 Brugge, vertegenwoordigd door Sabien Lahaye-Battheu, 
voorzitter en Stefaan Gheysen, algemeen directeur en de gemeente Middelkerke vertegenwoordigd 
door Tom Dedecker, voorzitter gemeenteraad en Jurgen Vergauwe, waarnemend algemeen directeur  
met zetel te Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 
december 2024, stilzwijgend verlengd voor 1 jaar tot 31 december 2025 behoudens schriftelijke 
opzegging van 1 van beide partijen ten laatste 6 maanden voor het einde van de overeenkomst; 

Gelet op de volgende artikelen van deze samenwerkingsovereenkomst: 

 Artikel 1: strategisch partnership 

 Artikel 2: verbintenissen van Westtoer apb 

 2.1. regiowerking 

 2.2. regionale strategische beleidsplanning 

 2.3. marketing 

 2.4. recreatie 

 2.5. toeristische ontwikkeling 

 2.6. kenniscentrum 

 2.7. advies, consultancy & vorming 
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 Artikel 3: verbintenissen van de gemeente 

 3.1. participatie aan regionale overlegstructuren 

 3.2. samenwerking m.b.t. strategische beleidsplanning en bovenlokale initiatieven 

 Artikel 4: gemeentelijke bijdrage 

 4.1. basisbijdrage 

 4.2. bijdrage aan de regionale promotiepool Kust 

 Artikel 5: duur van de overeenkomst 

 Artikel 6: evaluatie 

 Artikel 7: geschillenregeling + toepasselijk recht 

 Artikel 8: nietigheid 

Overwegende dat een jaarlijkse bijdrage gevraagd wordt aan de gemeente Middelkerke van € 81.105, 
waarbij de bijdrage jaarlijks met 1% wordt geïndexeerd; 

Overwegende dat dit bedrag het volgende omvat: 

 Basisbijdrage in de werking van het regioteam: € 20.000. De basisbijdrage wordt jaarlijks met 1% 
geïndexeerd. 

 Bijdrage aan de regionale promotiepool Kust: € 61.105. De regionale promotiepool wordt jaarlijks 
met 1% geïndexeerd; 

Gelet op de vastlegging van het budget in het meerjarenplan 2020-2025: 

 2020: € 81.105 

 2021: € 81.916,05 

 2022: € 82.735,21 

 2023: € 83.562,56 

 2024: € 84.398,19 

 2025: € 85.242,17 

Beslist:  

Artikel 1:  

Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme En Recreatie (STER) tussen 
Westtoer en de gemeente Middelkerke. De samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage bij dit 
besluit gevoegd om er integraal deel van uit te maken. 

Artikel 2: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2020 tot en met 2025 
vastgelegd worden als volgt:  

Beleidsitem / AR 05210/6493000 

Actie / overig beleid Overig beleid 

Beschikbaar krediet 

Voorzien in het meerjarenplan 2020-2025: 

2020: € 81.105 

2021: € 81.916,05 
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2022: € 82.735,21 

2023: € 83.562,56 

2024: € 84.398,19 

2025: € 85.242,17 

Bedrag van de uitgave 
(incl. BTW) 

2020: € 81.105 

2021: € 81.916,05 

2022: € 82.735,21 

2023: € 83.562,56 

2024: € 84.398,19 

2025: € 85.242,17 

Naam en adres van de 
begunstigde 

Westtoer 

Koning Albert I-laan 120 

8200 Brugge 

 

Artikel 3: 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan Westtoer, autonoom provinciebedrijf, met zetel te 
Koning Albert I-laan 120, 8200 Brugge. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

13. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in de 

toeristische zone – definitieve vaststelling 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op het besluit van de  Vlaamse Regering houdende regeling van het openbaar onderzoek over 
stedenbouwkundige verordeningen dd. 10/02/2017; 

Overwegende dat de gemeente via stedenbouwkundige verordeningen o.m. eisen kan stellen inzake 
de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid, de bruikbaarheid en de schoonheid van de wegen, 
de toegangen en de omgeving ervan, evenals het ruimtelijk waarborgen van een adequate mobiliteit; 

Overwegende dat de gemeente via stedenbouwkundige verordeningen o.m. eisen kan stellen inzake 
de versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van steden en dorpskernen; 

Overwegende dat de stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in de 
toeristische zone geen kader vormt voor de toekenning van vergunningen voor projecten of waarvoor 
een passende beoordeling vereist is; 

Overwegende dat de gemeente Middelkerke als toeristische badplaats dient beschouwd te worden en 
het derhalve wenselijk is de uitvoering van allerhande werken op het grondgebied te reglementeren of 
te verbieden; 

Overwegende dat de huidige stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in de 
toeristische zone enkel een verbod tot het uitvoeren van werken oplegt tijdens de maanden juli en 
augustus; 

Overwegende dat de Zeedijk en de Koning Ridderdijk tijdens de paasvakantie reeds intensief gebruikt 
worden door wandelaars, fietsers en kustrijwielen. Een dergelijke druk gebruik valt niet te rijmen met 
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doorgaand werkverkeer. De verkeersveiligheid op de Zeedijk en de  Koning Ridderdijk kan hierdoor 
niet gegarandeerd worden; 

Overwegende dat het aldus aangewezen is om tijdens de paasvakantie het uitvoeren van werken op 
de Zeedijk en de Koning Ridderdijk te verbieden; 

Overwegende dat het departement Omgeving gunstig advies heeft uitgebracht omtrent het ontwerp 
van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening; 

Overwegende dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen gunstig advies heeft uitgebracht 
omtrent het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening; 

Overwegende dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening gunstig advies heeft 
uitgebracht omtrent het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening; 

Overwegende dat het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening werd onderworpen 
aan een openbaar onderzoek van 04/11/2019 tot en met 03/12/2019; 

Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend; 

Beslist:  

Artikel 1: 

De gemeenteraad stelt de volgende gemeentelijke stedenbouwkundige verordening definitief vast: 

Stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in de toeristische zone. 

Artikel 1: Definities 

Toeristische zone:  

Alle straten van Middelkerke gelegen in het gebied begrensd door het strand en een lijn lopend van 
oost naar west als volgt: 

 tot en met de zuidzijde van de Zeedijk 

 vervolgens tot en met de zuidzijde van de Cyriel De Grootelaan 

 vervolgens tot en met de zuidzijde van de Koninginnelaan 

 vervolgens tot en met de zuidzijde van de Hector Verhaeghelaan 

 vervolgens tot en met de zuidzijde van de Leopoldlaan 

 vervolgens tot en met de zuidzijde van de Parklaan 

 vervolgens tot en met de zuidzijde van de Henri Jasparlaan 

 vervolgens tot en met de zuidzijde van de Paul Grossettilaan tot en met de Strandlaan 

 de Paul de Smet de Naeyerstraat 

 de Kerkstraat 

Artikel 2: Toepassingsgebied 

Onderhavige verordening is van toepassing op de toeristische zone. 

Artikel 3: 

Teneinde het ongehinderd verblijf van personen in de toeristische zone te verzekeren mogen: 

 tijdens de paasvakantie (incl. weekends) ter hoogte van de Zeedijk en de Koning Ridderdijk 
geen bouwwerken worden: 

 afgebroken 
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 opgericht 

 herbouwd  

 verbouwd 

 met ingang van 1 juli tot en met 31 augustus binnen de toeristische zone geen bouwwerken 
worden: 

 afgebroken 

 opgericht 

 herbouwd  

 verbouwd 

Artikel 4: 

Materialen, torenkranen, werfketen, verkoopskantoren en dergelijke geplaatst op het openbaar 
domein dienen met ingang van 1 juli tot en met 31 augustus weggenomen te worden.  Materialen, 
torenkranen, werfketen, verkoopskantoren en dergelijke geplaatst op het privaat domein 
(bijvoorbeeld liftkoker of tuinstrook) mogen blijven staan. 

Artikel 5: 

Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan op de hierboven vermelde 
artikels voor bouwwerken van openbaar nut en voor werken die noodzakelijk zijn om de openbare 
veiligheid te garanderen. 

 

Artikel 2: 

Afschrift van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in de 
toeristische zone samen met dit besluit en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening te bezorgen aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en aan het 
departement Omgeving. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

14. Aanleg van een fietspad langs de Brugsesteenweg (N367) vanaf kruispunt met Schorestraat 

(N302) tot grens met Nieuwpoort (Uniebrug) - goedkeuring beschrijving en raming alsook 

vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen  

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de aanstelling als ontwerper van het studiebureau Grontmij Vlaanderen nv uit Brugge, 
inmiddels genaamd Sweco Belgium nv, in het college van burgemeester en schepenen dd. 
06/11/2007 voor het aanleggen van een fietspad langs de N367 op het vak Brugsesteenweg vanaf de 
Diksmuidestraat (N369) tot de grens met Nieuwpoort en langs de N302 op het vak Schorestraat vanaf 
de Brugsesteenweg (N367) tot de grens met Diksmuide; 

Gezien het gemeentebestuur op de kostprijs voor de aanleg van deze fietspaden langs gewestwegen 
een subsidie van 100% (bovenlokaal fietsroutenetwerk) kan bekomen vanwege het Vlaams gewest; 

Overwegende dat in het kader van het mobiliteitsconvenant 3 koepelmodules (module 13) werden 
afgesloten en inmiddels verlengd met de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, waarvoor 
de volgende budgetten werden vastgelegd op de begroting van het Vlaams infrastructuurfonds, 
namelijk: 
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Brugsesteenweg 
(35011/13/C) 

N367 kmptn 26,201-28,478 van 
11/12/2008 

tot 
10/12/2023 

1.306.996,76 euro 

Schorestraat 
(35011/13/D) 

N302 kmptn 3,500-6,797 van 
26/06/2009 

tot 
25/06/2024 

1.615.066,13 euro 

Brugsesteenweg 
(35011/13/E) 

N367 kmptn 28,478-31,500 van 
12/12/2008 

tot 
11/12/2023 

1.383.774,78 euro 

Gezien de vastgelegde budgetten worden herzien en aangepast na gunning van de werken; 

Gelet op de onderhandelingen en de ondertekening van de akten voor de grondverwervingen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 11/05/2006 inzake toetreding van de gemeente 
Middelkerke tot de zuiveringsdivisie van de TMVW vanaf 01/06/2006, waardoor het rioleringsaandeel 
van riolerings- en wegeniswerken ten laste worden genomen door de TMVW (AquaRio); 

Gezien het gemeentebestuur de uitvoering van het gedeelte wegenwerken via de eigen meerjaren-
planning financiert; 

Gelet op de goedkeuring van bijakte nr. 1 op de ereloonovereenkomst in het college van 
burgemeester en schepenen dd. 25/10/2011 voor een totaal bedrag van 8.893,50 euro (btw incl.) en 
dit voor de studie en de opmaak van de af te leveren documenten m.b.t. de scheiding van hemel- en 
afvalwater op particulier domein van enkele woningen gelegen binnen dit project; 

Gezien de goedkeuring van de aanvullende dienstopdracht nr. 2 ten bedrage van 5.498,85 euro (btw 
incl.) in het college van burgemeester en schepenen dd. 15/11/2016 voor de opmaak van de 
archeologienota en te voegen bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag; 

Overwegende dat de aanvullende dienstopdracht nr. 3 ten bedrage van 18.036,26 euro (btw incl.) 
werd goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen dd. 24/04/2018 voor het 
voorafgaand uitzetten van de nieuwe perceelgrenzen voor het gehele project, noodzakelijk voor de 
nutsmaatschappijen in het kader van de aanleg van hun nieuwe leidingen; 

Gelet op de goedkeuring van de aanvullende dienstopdracht nr. 4 ten bedrage van 10.896,27 euro 
(btw incl.) in het college van burgemeester en schepenen dd. 05/06/2018 voor de opmaak van een 
sloopopvolgingsplan en asbestinventaris; 

Gezien de verscheidene besprekingen met de betrokken partijen en de reeds ingediende voorstellen 
van ontwerp; 

Overwegende dat het definitief ontwerpdossier voor het aanleggen van een fietspad langs de N367 op 
het vak Brugsesteenweg vanaf de Diksmuidestraat (N369) tot de grens met Nieuwpoort en langs de 
N302 op het vak Schorestraat vanaf de Brugsesteenweg (N367) tot de grens met Diksmuide werd 
goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen dd. 06/11/2018 (p. 56) voor een totaal 
geraamd bedrag van 6.937.008,88 euro (btw 21% incl., enkel niet op aandeel TMVW-Aquario), 
waarvan een bedrag van 510.456,75 euro (btw verlegd) t.l.v. TMVW-AquaRio; 

Gezien bij het besluit van 06/11/2018 (p.56) eveneens werd beslist om de werken te gunnen via een 
openbare procedure; 

Overwegende dat er na opening en nazicht van de digitaal ingediende offertes en na de gevraagde 
prijsverantwoording aan de 2 inschrijvers in het college van burgemeester en schepenen dd. 
12/03/2019 werd beslist om deze werken niet te gunnen omwille van het grote verschil tussen de 
ingediende prijzen enerzijds en de raming van de opdracht anderzijds en de daaruit volgende 
vaststelling dat de ingediende prijzen als onaanvaardbaar moesten worden beschouwd; 

Gezien er eveneens werd beslist om een nieuwe procedure op te starten om deze opdracht opnieuw 
in de markt te plaatsen; 
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Gelet op de opsplitsing van het oorspronkelijk dossier in 3 delen overeenkomstig de hogervermelde 
koepelmodules; 

Overwegende dat het bovengenoemd collegebesluit van 06/11/2018 (p. 56) bij beslissing dd. 
04/06/2019 werd ingetrokken; 

Gelet op de opmaak en indiening van het ontwerpdossier (koepelmodule 35011/13/E) door het 
studiebureau Sweco Belgium nv voor de aanleg van een fietspad langs de Brugsesteenweg (N367) 
vanaf kruispunt met Schorestraat (N302) tot grens met Nieuwpoort (Uniebrug) voor een totaal 
geraamd bedrag van 3.568.279,23 euro (btw incl.) en samengevat als volgt: 

Brugsesteenweg (N367): deel: kruispunt met Schorestraat (N302) tot grens met Nieuwpoort: 

Deel 1: 100% ten laste van de gemeente Middelkerke (module 13): 

Totaal: Middelkerke (module 13): Middelkerke: TMVW-AquaRio: 

2.479.456,50 euro 2.479.456,50 euro 0,00 euro 0,00 euro 

Deel 2: 100% ten laste van de gemeente Middelkerke: 

Totaal: Middelkerke (module 13): Middelkerke: TMVW-AquaRio: 

31.375,50 euro 0,00 euro 31.375,50 euro 0,00 euro 

Deel 3: 100% ten laste van TMVW-AquaRio: 

Totaal: Middelkerke (module 13): Middelkerke: TMVW-AquaRio: 

530.172,50 euro 0,00 euro 0,00 euro 530.172,50 euro 

Totaal werken: 

3.041.004,50 euro 2.479.456,50 euro 31.375,50 euro 530.172,50 euro 

Btw 21%: 

527.274,73 euro 520.685,87 euro 6.588,86 euro nihil 

Totaal werken (btw 21% incl., enkel niet op aandeel TMVW-AquaRio): 

3.568.279,23 euro 3.000.142,37 euro 37.964,36 euro 530.172,50 euro 

Gezien het aandeel van de Vlaamse overheid (module 13) moet worden geprefinancierd door het 
gemeentebestuur; 

Overwegende dat in het meerjarenplan voor de jaren 2020-2021 een verbinteniskrediet (actie 1.3.2.2) 
werd opgenomen voor deze werken ten bedrage van 7.900.000,00 euro; 

Gezien er een totale uitvoeringstermijn van 150 werkdagen wordt vooropgesteld; 

Gelet op het voorstel om de werken te gunnen bij wijze van een openbare procedure; 

Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 tot plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 22/06/2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsregels (AUR) van de overheidsopdrachten; 

Gezien alle andere besluiten die ter zake gelden, evenzo alle wijzigingen, errata en aanvullingen; 

Beslist:  

Artikel 1: 
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Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en de raming voor de aanleg van een fietspad langs de 
Brugsesteenweg (N367) vanaf kruispunt met Schorestraat (N302) tot grens met Nieuwpoort 
(Uniebrug). De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten. De totale kostenraming 
bedraagt 3.568.279,23 euro (btw 21% incl., enkel niet op aandeel TMVW-AquaRio). 

Artikel 2: 

Akkoord te gaan met het gemeentelijk aandeel ten bedrage van 3.038.106,73 euro (btw incl.). 

Artikel 3: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budgetjaar 2020 vastgelegd worden als 
volgt: 

Beleidsitem/AR 02000/2240007 

Actie/overig beleid 1.1.3.6. 

Beschikbaar krediet € 7.900.000,00 

Bedrag van de uitgave (incl. btw) € 3.038.106,73 

Artikel 4: 

De bovengenoemde werken worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 

Artikel 5: 

Afschrift van deze beslissing samen met het ontwerpdossier ter goedkeuring over te maken aan de 
TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, voor wat betreft het aandeel t.l.v. AquaRio. 

Artikel 6: 

Afschrift van dit besluit samen met het ontwerpdossier en de nodige documenten na gunning over te 
maken aan de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, VAC Jacob van 
Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, te 8200 Brugge. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

Vragen van raadsleden 

 

Onderwerp: Watergroep 

Vraag van Franky ANNYS:  

"Vanuit de Watergroep kreeg de gemeente de kans om 2 gratis waterpunten te plaatsen in 
deelgemeente Leffinge. 

Heeft het bestuur hiervoor interesse getoond? 

Indien ja waar en wanneer worden deze geplaatst?" 

Antwoord van VAN MUYSEWINKEL Eddy: 

"Tijdens de zitting van het college op 01/10/2019 (punt 36) werd er beslist om twee tappunten te 
voorzien, namelijk: 

- Vrije school Leffinge 

- IBO Leffinge 
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De gemeente moet nu de nodige voorbereidingen treffen. Er werd afgesproken met de dienst sanitair 
om dit tegen begin maart in orde te brengen. Daarna zal de Watergroep de tappunten plaatsen." 

Uit de bespreking: 

- 

De openbare vergadering van de gemeenteraad wordt geschorst van 19u50 tot 19u55. Tijdens deze 
schorsing vindt de vergadering van de OCMW-raad plaats.  

De vergadering van de gemeenteraad wordt voortgezet om 19u55. 

Overeenkomstig artikel 28 van het decreet over het lokaal bestuur vraagt de voorzitter aan het publiek 
om de zaal te verlaten en wordt de zitting verder gezet in besloten vergadering. Overeenkomstig 
artikel 29bis van de geintegreerde politie is dhr. J. Duchi, korpschef, aanwezig. 

De voorzitter geeft toelichting bij het resultaat van zijn onderzoek ivm het behandelen tijdens de 
raadszitting van 12/09/2019 van een agendapunt inzake het toekennen van de eretitel aan de 
korpschef van lokale politie (pt. 18). Overeenkomstig artikel 278§1-3de lid van het decreet over het 
lokaal bestuur wordt er ter zake geen zittingsverslag opgesteld. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u.15. 

 

de algemeen directeur wnd. de voorzitter 

 

 

 

Jurgen Vergauwe     Tom Dedecker   

 


