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Verslag gemeenteraadszitting op 29/01/2020 

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

 

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

 

 

  

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

Pascal Van Looy, diensthoofd secretariaat, woont de volledige raadszitting bij als deskundige, o.a. 
voor de opmaak 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 14/02/2019, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 5 i.v.m. definiëring dagelijks personeelsbeheer. Dit besluit wordt 

opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 18/12/2019(6). 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 15/01/2020 - goedkeuring 

Raadslid R. De Lille verklaart dat hij zich zal onthouden omdat hij de zitting van 15/01/2020 niet 

volledig heeft bijgewoond. 

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

uitzondering van R. De Lille die zich onthoudt. 
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Stemming: 23 stemmen voor, 1 onthouding 

3. Raamovereenkomst Jobbureau dienst begeleid werken - goedkeuring 

Raadslid F. Annys stelt dat zijn fractie dit voorstel positief onthaalt. Hij heeft enkele praktische vragen: 
wie zijn de werkpostbegeleiders? Hoe gebeurt de keuze van de persoon die overeenkomst krijgt (op 
basis van aanbod of op basis van vraag)? 

De wnd. algemeen directeur antwoordt dat er momenteel gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid 
binnen het gemeentelijk onderwijs (helpen bij bedelen middageten; enkele dagen in de week). De 
begeleiding gebeurt door de directeur. 

Schepen N. Lejaeghere bevestigt dit en wijst op het belang van de integratie van mensen met een 
beperking via dergelijk systeem. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de vraag van Jobbureau Diksmuide-Oostende van de dienst begeleid werken om personen 
met een handicap onbezoldigde arbeidsactiviteiten aan te bieden en hiervoor een raamovereenkomst 
goed te keuren voor onbepaalde duur; 

Gelet op het feit dat het bestuur de begeleid werker moet opnemen in de exploitatieverzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid; 

Overwegende dat met dit voorstel kan ingestemd worden in het kader van gemeentelijk sociaal beleid; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De raamovereenkomst tussen de dienst begeleid werken en het gemeentebestuur wordt 
goedgekeurd. Deze overeenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van uit 
te blijven maken. 

Artikel 2: 

De algemeen directeur wordt gemachtigd om de individuele afsprakennota’s in het kader van de 
raamovereenkomst bedoeld in artikel 1 goed te keuren. 

Artikel 3:  

Een afschrift van dit besluit wordt voor opvolging en uitvoering bezorgd aan de personeelsdienst. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Intrekking van het besluit van 15 januari 2020 (8) tot goedkeuring van de gunningsleidraad 

overheidsopdracht voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuwe casino - 

goedkeuring  

Raadslid M. Declerck stelt persoonlijk tevreden te zjn dat hij een bijdrage heeft geleverd in dit dossier. 
Hij vindt dit tevens een bewijs van constructieve en positieve oppositie. Tijdens de vorige legislatuur 
zou de oppositie wellicht anders gereageerd hebben, aldus het raadslid. 

De burgemeester verontschuldigt zich dat hij de raad onvoorzien heeft bijeengeroepen. De 
vastgestelde leemten konden eventueel gecorrigeerd worden via een zgn. terechtwijzende nota, maar 
het college heeft er voor geopteerd om de procedure sluitend te maken en om gebeurlijke discussies 
ivm de procedure te vermijden. De ontwerptekst werd nog eens grondig nagelezen wat aanleiding 
geeft tot twee kleine amendementen die later aan bod zullen komen. 
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Samengevat betreffen de belangrijkste wijzigingen het volgende: 

Ivm de gunningsleidraad:  

- Prijscriterium werd aangepast. Er wordt een richtprijs van 35 miljoen euro gehanteerd i.p.v. 

van een dwingend prijsplafond.  

- De formule werd aangepast zodat de kandidaten aangezet worden om een offerte in te dienen 

die niet ver afwijkt van de richtprijs.  

- De puntenverdeling werd herschikt waarbij het puntenaantal op het criterium prijs opgetrokken 

werd van 17,5 naar 27,5. Opnieuw om kandidaten aan te zetten om een offerte in te dienen 

die niet te sterk afwijkt van de richtprijs.  

- Alle kruisverwijzigingen m.b.t. de nietigheid en de richtprijzen van 25.000.000 en 6.600.000 

miljoen werden uit de tekst verwijderd.  

- De creatie van een kunstwerk in de speelzaal wordt vrijblijvend gemaakt.  

- Het aanbod van onderhoud van het gebouw wordt een verplichte optie.  

- De richtdata werden geactualiseerd 

Ivm de projectdefinitie:  

- De aangegeven oppervlakten werden richtinggevend gemaakt i.p.v. bindend. 

- De voorgestelde oppervlakte voor het hotel werd aangepast. 

- De verplichting om een parking uit te werken in twee bouwlagen werd geschrapt. 

- Verschillende kruisverwijzingen m.b.t. bindende voorwaarden en oppervlakten werden 

gecorrigeerd.  

Volgens de voorzitter was het steeds de bedoeling om het project in de huidige zin te voorzien. 

Op de vraag van raadslid M. Declerck hoe het precies zit met de mogelijkheden tot ontwerpen van 
Epernayplein en Zeedijk, antwoordt de burgemeester dat die mogelijkheid werd voorzien en dat het 
ontwerp moet aansluiten op het GDU (= golfdempende uitbouw). 

Op de vraag van raadslid A. Goethaels of er voor de zeedijk subsidies voorzien zijn, antwoordt de 
burgemeester dat er voor de volledige zeedijk 5 miljoen euro werd toegezegd, waarvan 2 miljoen 
specifiek voor Westende. Er is geen specifieke subsidie voor de zeedijkwering rond het Casino. 

 

 

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 (6) 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; 
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 november 2019 (14) 
waarbij vier kandidaten werden toegelaten tot het indienen van een offerte; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 januari 2020 (8) waarbij de ‘gunningsleidraad’ en de 
‘projectdefinitie’ voor de aanstelling van een bouwteam voor het ontwerp, de realisatie en het 
onderhoud van het nieuwe casinogebouw te Middelkerke werden goedgekeurd; 

Overwegende dat meerdere wijzigingen en aanvullingen op de gunningsleidraad en de projectdefinitie 
zich opdringen; 

Overwegende dat het om deze reden aangewezen is om het besluit van de gemeenteraad van 15 
januari 2020 (8), inclusief bijlagen in te trekken; 

Gelet op de beslissing van het college en schepenen van 21 januari 2020 om aan de gemeenteraad 
voor te stellen om het besluit van de gemeenteraad van 15 januari 2020 (8) in te trekken én een 
bijgewerkte versie van de gunningsleidraad goed te keuren; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het besluit van de gemeenteraad van 15 januari 2020 (8) waarbij de ‘gunningsleidraad’ en de 
‘projectdefinitie’ voor de aanstelling van een bouwteam voor het ontwerp, de realisatie en het 
onderhoud van het nieuwe casinogebouw te Middelkerke werden goedgekeurd, wordt ingetrokken. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokken diensten. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. Gunningsleidraad en projectdefinitie overheidsopdracht voor het ontwerp, de realisatie en 

het onderhoud van het nieuwe casino - goedkeuring  

(Zie ook vorig agendapunt.) 

Raadslid R. De Lille verwijst naar de houding van zijn fractie in het verleden en stelt dat hij ook nu zal 
tegenstemmen. Hij verwijst naar de aangekondigde burgerinspraak en betreurt dat die er tot op 
vandaag nog niet is geweest ook al waren er voorstellen van burgers. 
Volgens het raadslid ligt de klemtoon bij het project teveel op het gokgebeuren. Hij heeft geen weet 
van maatregelen ivm gokpreventie. Hij stelt voor om als gemeente hier ook werk van te maken, want 
de overheid heeft o.a. een preventieve rol. Hij verwijst nog naar het Casino van Oostende waar de 
klemtoon minder op het gokken zou liggen. 

De voorzitter kan deels begrip opbrengen voor de standpunten van het raadslid. De gokpreventie is 
evenwel geen materie die in de gunningsleidraad aan bod moet komen. Hij merkt tevens op dat 
intussen het internetgokken van thuisuit een belangrijke plaats heeft verworven met de daarmee 
samenhangende gokproblematiek. De burgerinspraak is uitdrukkelijk gepland en wordt voorzien bij de 
gunning. Hij wijst er nog op dat het Casino het toeristisch hart vormt van de gemeente en een zeer 
belangrijke economische waarde heeft. Volgens hem is het casino ook meer dan een goktempel en 
worden er bijvoorbeeld tevens een hotel, evenementenruimte, parking en dergelijke voorzien. 

Volgens de burgemeester is de netto gokoppervlakte in het Casino van Oostende ongeveer de helft 
groter dan hetgeen voorzien wordt in Middelkerke. Het Casino zal betaald worden door het casino zelf 
en niet door de belastingbetaler. Dit is een bewuste beleidskeuze. Op de opwerping van raadslid M. 
Declerck dat 2x1.000 m² voorzien wordt, stelt de burgemeester dat deze oppervlakte een bruto 
gegeven betreft, waar nog de nodige invulling aan gegeven moet worden (zoals een mezanine) en 
ook de technische ruimten zitten in de oppervlakte vervat. 
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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 (6) 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 (14) 
waarbij vier kandidaten werden toegelaten tot het indienen van een offerte; 

Overwegende dat met het oog op het indienen van deze offerte 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; 

De voorzitter meldt dat er bij nalezing van de bijlage “projectdefinitie” gebleken is dat er twee materiële 
vergissingen in de tekst staan, die best via een amendement worden gecorrigeerd. 
Vandaar het voorstel om twee amendementen goed te keuren. 
Het eerste amendement betreft de tussentitel 1.28.3.6 op pagina 82 waarbij gevraagd wordt om de 
titel te laten starten met het woord “Zone I”. 
Het tweede amendement betreft punt 2.2.1.1 op pagina 103. Hier wordt gevraagd om in de titel het 
woord “bindend” te schrappen en te vervangen door het woord “richtinggevend”. Tevens wordt 
gevraagd om de laatste zin van die alinea (dit is de zin die luidt als volgt: “De oppervlakte is te meten 
tussen de muren, dus steeds netto oppervlakte.”) te schrappen. 

Gezien artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over het eerste amendement als volgt: alle 
aanwezige raadsleden stemmen voor; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over het tweede amendement als volgt: alle 
aanwezige raadsleden stemmen voor; 

Vervolgens wordt mondeling gestemd over het voorstel in het algemeen met volgend resultaat: alle 
aanwezige raadsleden stemmen voor met uitzondering van R. De Lille die tegen stemt. 

Beslist:  

Artikel 1:  

De ‘gunningsleidraad’ en ‘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: 
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 Bouwteam Nautilus; 

 Nes; 

 The Pearl; 

 Casino Middelkerca. 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokken diensten. 

 

Stemming: 23 stemmen voor, 1 stem tegen 

6. Openbare orde en veiligheid - besluit burgemeester dd. 20/12/2019 tot vaststelling tijdelijk 

politiereglement n.a.v. LeffingeLicht op 27/12/2019 aanvulling - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de artikelen 119 en 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de regeling van het administratief toezicht op de gemeenten; 

Overwegende dat de burgemeester de volgende politieverordening uitgevaardigd heeft: 

 Op 20/12/2019 – secretariaat – Handelaarsbond Leffinge – tijdelijk politiereglement op het 
verkeer te Middelkerke n.a.v. LeffingeLicht op 27/12/2019 - aanvulling 

Neemt akte:  

Artikel 1: 

Van het volgende besluit dat door de burgemeester werd genomen: 

BB/SEC/2019/is/240 - dd. 20/12/2019 - Handelaarsbond Leffinge - 

tijdelijk politiereglement op het verkeer te Leffinge n.a.v. LeffingeLicht 

op 27/12/2019 – aanvulling - aktename 

besluit van de burgemeester 

Wij, Jean-Marie Dedecker, burgemeester van de gemeente Middelkerke; 

Gezien het evenement “LeffingeLicht” van Handelaarsbond Leffinge dat plaatsvindt te Leffinge op 
27/12/2019; 

Gezien het reeds bestaande tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. LeffingeLicht 
op 27/12/2019, sc dd. 22/10/2019; 

Gezien de bijkomstige, laattijdige vraag van de organisatie via de werfverantwoordelijke op 
20/12/2019 tot plaatsen van een toiletwagen voor dit evenement; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis ingevoegd bij wet van 12 december 
2006; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit 
dd. 16 maart 1968; 
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Gelet op het koninklijk besluit dd. 01 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie 
van het verkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;  

Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; 

Gelet op het feit dat het uitsluitend gemeentewegen betreft; 

Gelet op de vraag een aanvullend reglement op te stellen ter gelegenheid van bedoeld evenement; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20/01/2015 (TL3) ivm 
voorbehouden parkeerplaatsen i.h.k.v. evenementen; 

Gezien de contactgegevens van de organisator: 

Handelaarsbond Leffinge, Philip Uyttenhove  
Dorpsstraat 77 
8432 Leffinge; 

Gezien het mondeling overleg met het secretariaat en verantwoordelijke van de werf; 

Gezien de laattijdigheid kan het advies lokale politie niet gevraagd worden; 

Bijgevolg 

Beslist: 

Ter gelegenheid van “LeffingeLicht” te Leffinge worden volgende verkeersverordeningen ingevoerd: 

Artikel 1: 

Er wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd in volgend gedeelte van straat: 

Vanaf 24/12/2019 om 06u00 tot en met 30/12/2019 tot 12u00: 

 Bonte Pierstraat (voorbij hoek met Ieperleedstraat) – 1ste drie parkeerplaatsen aan schoolkant 
(naast de glascontainers) 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord C1. 

Artikel 2: 

De nodige signalisatie wordt door de gemeente tijdig op de afgesproken plaatsen gebracht, doch niet 
uitgestald (behalve de signalisatie i.v.m. parkeerverboden). 

Conform artikel 8 van het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer zal de wegsignalisatie tijdig worden geplaatst door de organisator. Indien de organisator 
in gebreke blijft zal de signalisatie worden aangebracht door de gemeente of de wegbeheerder die de 
kosten zal terugvorderen van de organisator. 

Bij einde van het evenement wordt de signalisatie aan de kant geplaatst door de organisator. Indien 
dit niet gebeurt zal de gemeente dit doen weliswaar mits terugvordering van de gemaakte kosten. 

De gemeente zorgt ervoor dat de langs de kant geplaatste of ambtshalve geplaatste signalisatie van 
de openbare weg wordt verwijderd. 

Artikel 3: 

Inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen, voor 
zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen andere straffen voorzien 
zijn. 

Artikel 4: 
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Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 286 van het decreet over het lokaal 
bestuur. 

Het treedt in werking op 24/12/2019 om 06.00 u. Het houdt op uitwerking te hebben op 30/12/2019 om 
12.00 u. 

Artikel 5: 

Afschrift van dit besluit aan de dossierbeheerder, de organisator, de werf en de lokale politie. 

 

Artikel 2: 

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg in 
Brugge en aan de Griffie van de Politierechtbank in Brugge, afdeling Oostende. 

7. Opheffing van de annexe Sint-Theresia en de opheffing van de uitbreiding 'Het Cenakel' te 

Middelkerke (Westende-bad) - advies 

Raadslid F. Annys verklaart dat zijn fractie het voorstel zal steunen. Hij vraagt of er al een bestemming 
gekend is. Raadslid F. Annys wil situaties vermijden zoals in Kaaskerke, waar in de praktijk een 
“handel in oud ijzer” in een voormalig kerkgebouw wordt uitgebaat. 

De burgemeester antwoordt dat men bezig is om ideeën te verzamelen en om passende oplossingen 
uit te werken. Het Cenakel zou door de kerkfabriek verkocht worden om er een woonproject te 
realiseren. De Theresiakapel zou door de gemeente verworven worden, eventueel via een schenking 
door de kerkfabriek. Het is niet evident om aan de kerkgebouwen een nieuwe bestemming te geven, 
ook al wegens de daaraan verbonden prijskaartjes. Er wordt tevens nagedacht om de 
kerkhofproblematiek globaal aan te pakken. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de brief dd. 23/12/2019 vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale 
Organisatie en Werking, i.v.m. de aanvraag tot opheffing van de annexe Sint-Theresia en de opheffing 
van de uitbreiding ‘Het Cenakel’ te Middelkerke (wijk Westende-bad); 

Gezien het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de 
criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende 
erediensten; 

Gezien het dossier; 

Gezien de motivering van de opheffing; 

Gezien het decreet dd. 24/10/2019 van de bisschop van Brugge houdende het besluit om met 
onmiddellijke ingang “Het Cenakel” te onttrekken aan de eredienst en terug te brengen tot een profaan 
en niet onwaardig gebruik waarna het opnieuw volledig ter beschikking komt van de eigenaar, de 
kerkfabriek Sint-Laurentius te Westende, die vervolgens vrij kan beschikken over de volledige 
eigendom; 

Gezien het decreet dd. 24/10/2019 van de bisschop van Brugge houdende het besluit om met ingang 
van 1 januari 2020 de annexe op te heffen en het kerkgebouw Sint-Theresia te Westende te 
onttrekken aan de eredienst en terug te brengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik waarna 
het opnieuw volledig ter beschikking komt van de eigenaar, de kerkfabriek Sint-Laurentius te 
Westende, die vervolgens vrij kan beschikken over de volledige eigendom; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  
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Artikel 1:  

De opheffing van de annexe Sint-Theresia en de opheffing van de uitbreiding “Het Cenakel” te 
Middelkerke (Westende-bad) wordt gunstig geadviseerd.  

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Organisatie en 
Werking, Herman Teirlinckgebouw Havenlaan 88 bus 70 te 1000 Brussel.  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Toekennen van een subsidie voor de organisatie van de Telenet Superprestige 

Noordzeecross 2020 - goedkeuring 

Raadslid R. De Lille vindt het een goede zaak dat de subsidie gehalveerd werd, maar vindt het 
subsidiebedrag nog steeds zeer hoog. 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. 

Volgens schepen H. Dierendonck is dit laatste thema niet aan bod gekomen tijdens een college, maar 
werd het voorstel eenparig afgewezen door de milieuraad. 

De burgemeester stelt dat er keuzes moeten gemaakt worden. De kosten verbonden aan de 
burgemeestersconvenant zijn volgens hem te hoog in vergelijking met de return. Het is niet meer dan 
een intentieverklaring, waarbij men dan nog zelf moet betalen voor de te nemen maatregelen. De 
cyclocorss behoort tot de identitiet van de gemeente. Als gemeente is men intussen ook nauw 
betrokken bij de verdere evolutie van het crossgebeuren in het bijzonder en de evoluties in de 
wielerwereld in het algemeen. Hij wil niet dat de gemeente investeert in wat hij projecten met een flou 
artistique noemt, zoals de burgemeestersconvenant of de Blauwe Wimpel. 

Raadslid R. De Lille stelt dat hij het aangeboden VIP-arrangement als raadslid niet zal aannemen en 
dat hij in overeenstemming met zijn stemgedrag niet aanwezig zal zijn op de cross. 

De voorzitter merkt op dat deze houding het raadslid siert. Hij wijst op het toeristisch-economisch 
belang van de cross voor de gemeente (o.a. horeca-sector) tijdens een anders rustige periode. Hij ziet 
ook geen relatie met de burgemeestersconvenant. Daarop repliceert raadslid R. De Lille dat het om 
het principe gaat. 

Op de opmerking van raadslid M. Declerck dat de extra toelage o.a. bedoeld was voor de organisatie 
van een slotshow stelt de burgemeester dat er ook dit jaar een slotshow voorzien wordt. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
van de lokale en de provinciale besturen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Overwegende dat volgens de oude BBC-regelgeving (besluit Vlaamse Regering BBC dd. 25/06/2010) 
de lijst met nominatief toegekende subsidies integraal deel uitmaakte van de beleidsnota van het 
budget; 
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Overwegende dat in de nieuwe BBC-regelgeving (besluit Vlaamse Regering BBC dd. 30/03/2018) de 
lijst met nominatief toegekende subsidies niet meer opgenomen wordt als onderdeel van het 
meerjarenplan; 

Overwegende dat volgens artikel 41 23° van het decreet over het lokaal bestuur de bevoegdheid voor 
het toekennen van nominatieve subsidies toekomt aan de gemeenteraad; 

Overwegende dat de jaarlijkse Noordzeecross door de UCI een internationale cross met A-status is en 
door de organisatie van de Telenet Superprestige ook in 2020 werd aangeduid als finale van het 
Superprestige klassement; 

Overwegende dat dit internationaal sportevenement georganiseerd wordt op zaterdag 15 februari 
2020 op Sportpark De Krokodiel en nabije omgeving met volgend programma : 

 10.30 uur : Nieuwelingen 

 11.50 uur : Ridley Superprestige Internationale Junioren 

 13.40 uur : Superprestige Ladies Trophy  

 15.00 uur : Telenet Superprestige Elite             

 
Overwegende dat dit volkse sportgebeuren een 12.000-tal toeschouwers verwacht; 

Overwegende dat de Noordzeecross als finale van de Superprestige bovendien op een grote 
mediabelangstelling kan rekenen : 

 Live televisie-uitzending op Telenet Play sports & kanaal 11 en Proximus TV van minstens 1 uur; 

 Diverse spots op Focus ter aankondiging van de finale in Middelkerke gedurende 14 dagen 
voorafgaand aan het evenement en aankondigingen op Sporza m.b.t. het superprestige circuit; 

 Uitgebreide samenvatting op lokale Tv-zenders Focus en WTV en diverse internationale zenders; 

 Ruime verslaggeving in nationale en internationale geschreven pers en in het bijzonder Het Laatste 
Nieuws als mediapartner van dit evenement; 

 Radiospots op Radio 2; 

Overwegende dat de prijsuitreiking van de Telenet Superprestige opnieuw zal plaatsvinden te 
Middelkerke op dezelfde dag op een nog nader te bepalen locatie; 

Overwegende dat de Noordzeecross als grote publiekstrekker zich intussen ook tot een waar VIP-
gebeuren heeft ontwikkeld met volgend programma : 

- 11.30 uur : aperitief; 

- 12.00 uur: VIP-diner  (organisatie van Superprestige voor haar genodigden); 

Overwegende dat vzw Cyclocrosscomité Middelkerke aan de gemeente een prijssubsidie vraagt van  
€ 30.000 in ruil voor volgende zaken: 

 Ruime hospitality voor mandatarissen en genodigden van de gemeente Middelkerke als presenting 
partner (door aanbod van 60 VIP-diners - tegenwaarde € 10.500 excl. BTW en 100 
toegangskaarten tot het crosscafé - tegenwaarde € 7.000 excl. BTW, exclusieve toegang tot het 
parcours); 

  Mogelijkheid om Extra VIP-kaarten aan te kopen aan een voordeeltarief (VIP-diner aan € 100 i.p.v.  
€ 175 excl. BTW en Crosscafé-kaarten aan € 40 i.p.v. € 70 excl. BTW ) met een maximum van 
drie kaarten per persoon; 

 Onbeperkt aanbod voor alle Middelkerkenaars en 2de verblijvers om de cross bij te wonen aan halve 
prijs (€ 5,66 excl. BTW). Deze kaarten worden aangeboden via de kantoren van de vzw Toerisme 
Middelkerke (tegenwaarde van 2.500 kaarten geraamd op € 14.150 excl. BTW); 
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 10 VIP-diners - tegenwaarde € 1.750 excl. BTW en 20 toegangskaarten tot het parcours - 
tegenwaarde € 113,20 excl. BTW ten behoeve van de Focus / WTV actie i.f.v. mediaplan 
gemeente; 

Gelet op het feit dat het VIP-gebeuren rond de Noordzeecross de mogelijkheid biedt om op een 
informele manier aan hospitality en netwerking te doen met ondernemers, leveranciers, overheden en 
prominenten; 

Gelet op het feit dat de Noordzeecross een volksspektakel is dat zowel bestemd is voor de lokale 
bevolking als voor de 2deverblijvers en toeristen en dat het dus zeker een stimulans is voor de lokale 
economie in de rustige winterperiode; 

Overwegende dat er in het budget 2020 onder beleidsitem 07400 een bedrag van € 30.000 nominatief 
voorzien is als prijssubsidie voor  de Telenet Superprestige Noordzeecross 2020 en dit onder 
“toelagen aan verenigingen (AR 6493000)”. Het oorspronkelijke budget van € 60.000 werd gehalveerd 
naar € 30.000, de organisator dient eerst de eigen kasreserves aan te wenden; 

Gezien het visum van de financieel directeur met refertenummer 2020/14; 

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

uitzondering van R. De Lille die tegen stemt. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Er wordt een prijssubsidie van € 30.000 toegekend aan de vzw Cyclocrosscomité voor de organisatie 
van de Telenet Superprestige Noordzeecross editie 2020. De return voor de gemeente omvat 
minstens:  

 Ruime visibiliteit van de gemeente Middelkerke als partner in alle media, op alle informatiedragers 
van het evenement en op het parcours 

 Ruime hospitality voor mandatarissen en genodigden van de gemeente Middelkerke als presenting 
partner (door aanbod van 60 VIP-diners - tegenwaarde € 10.500 excl. BTW en 100 
toegangskaarten tot het crosscafé - tegenwaarde € 7.000 excl. BTW, exclusieve toegang tot het 
parcours) 

  Mogelijkheid om extra VIP-kaarten aan te kopen aan een voordeeltarief (VIP-diner aan € 100 i.p.v. € 
175 excl. BTW en Crosscafé-kaarten aan € 40 i.p.v. € 70 excl. BTW ) met een maximum van drie 
kaarten per persoon; 

 Onbeperkt aanbod voor alle Middelkerkenaars en 2de verblijvers om de cross bij te wonen aan halve 
prijs (€ 5,66). Deze kaarten worden aangeboden via de kantoren van de vzw Toerisme 
Middelkerke (tegenwaarde geraamd op € 14.150 excl. BTW) 

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

Beleidsitem / AR – budget 2020 07400 / 6493000 

Actie / overig beleid Overig beleid 

Beschikbaar krediet € 30.000 

Bedrag van de uitgave (incl. BTW) € 30.000 

Naam en adres van de begunstigde Vzw Cyclocrosscomité 
Norbert Cicou 
Oostendelaan 106 – 8430 Middelkerke 
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BTW-nr BE0891 699 620 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan vzw Cyclocrosscomité, de financiële dienst en de , 
sportdienst. 

  

Stemming: 23 stemmen voor, 1 stem tegen 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19u45. 

 

de algemeen directeur wnd. de voorzitter 

 

 

 

Jurgen Vergauwe       Tom Dedecker   

 


