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Verslag gemeenteraadszitting op 09/07/2019 

Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
B. Vandekerckhove, F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, G. Galle, C. Niville, 
D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, L. Verstraete, H. Vanheste, 
R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, raadsleden; 
 
J. Duchi, korpschef; 
 
P. Van Looy, wnd. algemeen directeur; 

 

Verontschuldigd:  F. Ampe-Duron, raadslid; 
 
J. Duchi, korpschef verontschuldigd voor agendapunt: 1, 2, 3; 

 

 

  

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

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

- de waarnemend algemeen directeur heeft een kantmelding aangebracht in de rand van de 

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 11/05/2017, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 4 ivm “Wedstrijdreglement sociale media”. Dit besluit wordt 

gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 04/04/2019(5). 

- de waarnemend algemeen directeur heeft een kantmelding aangebracht in de rand van de 

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 28/07/1981, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 6 ivm aanvullend verkeersreglement Rijksweg 72 centrum 

Westende-Lombardsijde-Middelkerke. Dit besluit wordt opgeheven bij collegebesluit dd. 

04/06/2019(24). 

- de waarnemend algemeen directeur heeft een kantmelding aangebracht in de rand van de 

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 12/03/2003, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 3 ivm aanvullend reglement inzake het aanleggen van een 

parkeerplaats voor mindervalide in de Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 105. Dit 

besluit wordt opgeheven bij collegebesluit dd. 04/06/2019(26). 

- de waarnemend algemeen directeur heeft een kantmelding aangebracht in de rand van de 

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 10/05/2012, naast de titel en beginaanhef 
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van agendapunt met nummer 9 ivm “retributiereglement voor het containerpark”  Dit besluit 

wordt opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 13/06/2019(11). 

 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 13/06/2019 - goedkeuring 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Aanstelling waarnemend algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering waarnemend 

algemeen directeur - goedkeuring  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien dhr. Pierre Ryckewaert vanaf 01/07/2019 niet meer tewerkgesteld is bij de gemeente/OCMW 
Middelkerke; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 09/05/2018(22) houdende de aanstelling van P. Van 
Looy als waarnemend algemeen directeur; 

Gezien betrokkene dient vervangen te worden bij afwezigheid of verhindering; 

Gezien artikel 166 van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 

Gezien het voorstel als volgt: 

- bij afwezigheid of verhindering van P. Van Looy als waarnemend algemeen directeur wordt hij 
vervangen als volgt: 

o in eerste instantie door de titularis van de betrekking ‘projectmedewerker strategische 
projecten’ (contractueel, aanvangsschaal A1a) 

o bij afwezigheid of verhindering van de titularis van de betrekking ‘projectmedewerker 
strategische projecten’ door de titularis van de betrekking ‘specialist secretariaat’ 
(contractueel, aanvangsschaal A1a) en in afwachting van de formatiewijziging terzake 
de titularis van de huidige betrekking van ‘projectmedewerker strategische projecten’ 
(contractueel, aanvangsschaal A1a) en ingebed in het team 
managementondersteuning; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Bij afwezigheid of verhindering van P. Van Looy als waarnemend algemeen directeur wordt hij 
vervangen als volgt: 

o in eerste instantie door de titularis van de betrekking ‘projectmedewerker strategische 
projecten’ (contractueel, aanvangsschaal A1a) 

o bij afwezigheid of verhindering van de titularis van de betrekking ‘projectmedewerker 
strategische projecten’ door de titularis van de betrekking ‘specialist secretariaat’ 
(contractueel, aanvangsschaal A1a) en in afwachting van de formatiewijziging terzake 
de titularis van de huidige betrekking van ‘projectmedewerker strategische projecten’ 
(contractueel, aanvangsschaal A1a) en ingebed in het team 
managementondersteuning; 

Artikel 2:  
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Afschrift van dit besluit aan de waarnemend algemeen directeur ter opvolging. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Voorlopig onteigeningsbesluit betreffende de site van defensie aan de Hector Verhaeghelaan 

- goedkeuring 

Raadslid R. De Lille verklaart dat hij zal tegen stemmen omdat hij geen voorstander is van de 
werkwijze. Hij opteert voor de aankoop via een natuurvereniging en maakt voorbehoud waar er sprake 
is van ontsluiting van het gebied.  

De burgemeester antwoordt dat hij het gebied wenst te verwerven en ten dienste stellen van de 
bevolking. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 
artikel 41, tweede lid, 11°; 

Gelet op het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; 

Gezien de te onteigenen onroerende goederen betrekking hebben op een site van defensie aan de 
Hector Verhaeghelaan te Middelkerke; 

Gezien de omtrek van de te onteigenen onroerende goederen, de kadastrale vermelding van de 
sectie, de nummers, de grootte en de aard van de percelen en de onroerende goederen, de naam van 
de eigenaars en de onteigenende instantie overeenkomstig artikel 11, §1, eerste lid, van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 worden weergegeven op het onteigeningsplan; 

Gezien de gemeente Middelkerke optreedt als onteigenende instantie; 

Overwegende dat de onteigening een doelstelling van het gemeentelijk omgevingsbeleid nastreeft en 
wordt gestoeld op artikel 7, derde lid, van het Vlaams Onteigeningsdecreet, dat bepaalt dat 
gemeenten over een algemene rechtsgrond tot onteigening beschikken; 

Overwegende dat de onteigening een doelstelling van openbaar nut nastreeft, namelijk het ontsluiten 
van het duinengebied met maximaal respect voor natuurbehoud door het creëren van een groene 
corridor tussen de Hector Verhaeghelaan en de Duinenweg; 

Overwegende dat deze groene corridor het sportpark van de gemeente zal ontsluiten richting de 
toeristische zone; 

Overwegende dat de ontsluiting zal gebeuren door middel van zachte paden, naar analogie met de 
structuren in de Warandeduinen tussen de Duinenweg, de Louis Logierlaan, de Leopoldlaan en de 
site van defensie aan de Hector Verhaeghelaan; 

Overwegende dat de ontsluiting zal gebeuren met respect voor de bestemming van het gebied als 
‘natuurgebiedszone’, de bestemming ‘natuurgebied’ volgens het gewestplan Oostende-Middenkust, 
de erkenning als ‘natuurreservaat’, de aanduiding als ‘VEN-gebied’, de aanduiding als ‘Habitat-
richtlijngebied’, en met respect voor het Duinendecreet;  

Overwegende dat enkel de gemeentelijke overheid bij machte is om op dwingende wijze de ruimtelijke 
en programmatische parameters van openbaar nut vast te stellen die bij de ontwikkeling van de te 
onteigenen onroerende goederen moeten worden gevolgd; 

Overwegende dat de te onteigenen onroerende goederen niet langer van nut zijn voor defensie, 
aangezien de voormalige zendinstallatie is ontmanteld en defensie geen activiteiten meer uitoefent op 
de site; 
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Overwegende dat defensie heeft aangegeven een onteigening in der minne van het betrokken terrein, 
dat behoort tot het privaat domein van de betrokken overheden, genegen te zijn; 

Overwegende dat private domeingoederen kunnen worden onteigend en dat daarbij geldt dat een 
onteigening van een ander openbaar bestuur in principe dient om een minnelijke verkoop aan de 
onteigenende overheid mogelijk te maken (A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch Administratief 
Recht, Mechelen, Kluwer, 2017, 365, nr. 374); 

Overwegende dat een en ander strookt met de artikelen 15 en 16 van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 die bepalen dat de onteigenende overheid in eerste 
instantie moet proberen het onroerend goed door onderhandeling te verkrijgen en met artikel 6 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 dat stipuleert dat de te onteigenen (rechts)personen per 
beveiligde zending gecontacteerd moeten worden met het oog op onderhandelingen; 

Overwegende dat de decretaal voorgeschreven bijlagen worden toegevoegd, zijnde het 
onteigeningsplan en de projectnota; 

Overwegende dat eveneens door een landmeter-expert opgestelde schattingsverslagen worden 
toegevoegd; 

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:  

Goedkeuring wordt verleend aan het voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan, de 
projectnota en de schattingsverslagen i.v.m. de site defensie Hector Verhaeghelaan. De teksten 
worden als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 2:  

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het voeren van minnelijke 
onderhandelingen met de te onteigenen overheden, uitgaande van de opgestelde 
schattingsverslagen. 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokken diensten.  

 

Stemming: 23 stemmen voor, 1 stem tegen 

5. Reglement onderwijscheques - hervaststelling 

Raadslid F. Annys dankt voor de opvolging van zijn opmerking tijdens een vorige raadszitting door het 
toevoegen van een vergelijking tussen het voorstel en de bestaande tekst. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 13/07/2017 (5) houdende het invoeren van een systeem 
van onderwijscheques; 

Gezien de motivering van voornoemd besluit; 

Gezien het reglement ivm de onderwijscheques dient aangepast te worden wegens: 

- Terminologie (zoals aanpassing aan het decreet over het lokaal bestuur); 

- Optimalisering van de procedure (o.a. wijze van terugbetaling; vermindering aantal cheques, 
maar evenredige verhoging van bedrag per cheque zodat totaalbedrag per leerling gelijk blijft); 
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- Verwerken nieuwe regels inzake privacy; 

Overwegende dat het om wetgevingstechnische redenen aanbeveling verdient om het reglement 
opnieuw vast te stellen; 

Gezien de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad; 

Gezien de nodige kredieten voorzien zijn en worden; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het reglement “onderwijscheques” wordt hervastgesteld 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 treedt in werking op 1/08/2019. 

Voor de onderwijscheques die werden afgeleverd tijdens het schooljaar 2018-2019 blijft de regeling 
van toepassing zoals voorzien in het reglement vastgesteld door de gemeenteraad dd. 13/07/2017 (5). 

Artikel 3:  

Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 en 287 van het decreet over het lokaal 
bestuur. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. Reglement tussenkomst gemeentebestuur n.a.v. schoolzwemmen van de Middelkerkse 

basisscholen, nl. zwembadtoegang en-vervoer - aanpassing normenstelsel - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het gemeentelijk reglement tussenkomst gemeentebestuur n.a.v. schoolzwemmen van de 
Middelkerkse basisscholen, nl. zwembadtoegang en – vervoer, zoals goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 14/10/2014 (10); 

Gezien het normenstelsel in artikel 4 van dit reglement loopt t.e.m. schooljaar 2018-2019 en dit 
normenstelsel dient gewijzigd te worden t.e.m. schooljaar 2022-2023;  

Overwegende dat in artikel 7 van dit reglement: 

 ‘de leerlingencijfers 2011 – 2012 – 2013 - 2014 telling februari’ dienen gewijzigd te worden in ‘ 
de leerlingencijfers 2015 – 2016 – 2017 - 2018 telling februari’, 

 ‘schooljaar 2018-2019’ dient gewijzigd te worden in ‘schooljaar 2022 – 2023’; 

Gezien het voorstel; 

Gezien artikel 41 van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

In het gemeentelijk reglement tussenkomst gemeentebestuur n.a.v. schoolzwemmen van de 
Middelkerkse basisscholen, nl. zwembadtoegang en - vervoer, zoals goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 14/10/2014 (10), wordt  

 Artikel 4 geschrapt en vervangen door: 
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“Artikel 4: 

Het gemeentebestuur vraagt aan elke school een terugbetaling van het budget ‘één jaar gratis 
zwembadtoegang’ voorzien door de Vlaamse Overheid via de werkingsmiddelen aan de scholen, 
telkens voor één klasgroep per deelnemende vestigingsplaats voor 33 zwembeurten per 
schooljaar.  
Dit gebeurt via facturatie (jaarlijks één keer in januari) aan elke school afzonderlijk.  

Definitie van één klasgroep: het gemiddeld aantal leerlingen van één klas op basis van 
leerlingencijfers 2015 – 2016 – 2017 – 2018, telling februari.  

Voor de toepassing van voorafgaand lid , wordt het volgend nomenstelsel gehanteerd t.e.m. 
schooljaar 2022-2023:  

Berekening: één klasgroep per deelnemende vestigingsplaats X aantal 33 zwembeurten 
per schooljaar X toegangsprijs Middelkerks zwembad schoolzwemmen.  

Vrije basisschool  Middelkerke 18,99 lln X 33 X € 0.70 € 438,66 

Vrije basisschool  Westende 15,1 lln X 33 X € 0.70  € 348,81 

Vrije basisschool  Lombardsijde  14,17 lln X 33 X € 0.70 € 327,32 

Vrije basisschool  Leffinge  12,85 lln X 33 X € 0.70 € 296,83 

Vrije basisschool  Slijpe 11,99 lln X 33 X € 0.70 € 276,96 

Rietzang aan Zee 15,28 lln X 33 X € 0.70 € 352,96 

Gemeentelijke basisschool  Middelkerke 18,96 lln X 33 X € 0.70 € 437,97 

Gemeentelijke basisschool  Westende 14,21 lln X 33 X € 0.70 € 328,25 

Gemeentelijke 
basisschool  Lombardsijde 

5,53 lln X 33 X € 0.70 € 127,74 

Gemeentelijke basisschool  Leffinge 10,96 lln X 33 X € 0.70 € 253,17 

Gemeentelijke basisschool  Slijpe 9,81 lln X 33 X € 0.70 € 226,61 

“ 

 In Artikel 7 wordt: 
de zinsnede “voor de toepassing van voorafgaand lid, wordt de onderstaande berekening 
toegepast t.e.m. schooljaar 2018-2019” geschrapt en vervangen door “voor de toepassing van 
voorafgaand lid, wordt de onderstaande berekening toegepast t.e.m. schooljaar 2022- 2023”. 

 In Artikel 7 wordt: 
de zinsnede “(op basis van leerlingencijfers 2011 – 2012 - 2013 – 2014)”’ geschrapt en vervangen 
door “(op basis van leerlingencijfers 2015 – 2016 – 2017 – 2018)”. 

Artikel 2: 

De wijzigingen bedoeld in artikel 1 treden onmiddellijk in werking. 
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Artikel 3: 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. Diverse reglementen i.v.m. financiële tussenkomst in schoolabonnementen - verlenging - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het gemeentelijk reglement financiële tussenkomst in de schoolabonnementen – 25 jaar ten 
voordele van de gezinnen met minimaal 3 kinderen ten laste, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad 
dd 10/09/2009 (24) en later gewijzigd; 

Gezien het gemeentelijk reglement financiële tussenkomst in de schoolabonnementen van het door 
de school georganiseerd schoolvervoer, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad dd 10/09/2009 (25) 
en later gewijzigd; 

Gezien het gemeentelijk reglement bijkomende financiële tussenkomst in de schoolabonnementen 
van de door de school georganiseerd schoolvervoer ten voordele van de gezinnen met 3 kinderen of 
meer te laste, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad dd 10.09/2009 (25) en later gewijzigd; 

Gezien deze reglementen geëindigd zijn op 30/06/2019; 

Gezien de opmaak van het meerjarenplan; 

Gezien het globaal financieel beleid, met inbegrip van o.a. fiscale reglementen en het gemeentelijk 
premiestelsel, nog dient vastgesteld te worden; 

Gezien evenwel het nodige dient gedaan i.v.m. voornoemde reglementen wegens de aanvang van het 
schooljaar 2019-2020; 

Gezien bijgevolg voorgesteld wordt om bestaande reglementen met 1 jaar te verlengen; 

Gezien artikel 41 van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

In artikel 1 van het “gemeentelijk reglement financiële tussenkomst in de schoolabonnementen – 25 
jaar ten voordele van de gezinnen met minimaal 3 kinderen ten laste” dd 10/09/2009 (24) en later 
gewijzigd wordt de datum van 30 juni 2019 geschrapt en vervangen door 30 juni 2020. 

Artikel 2:  

In artikel 1 van het “gemeentelijk reglement bijkomende financiële tussenkomst in de 
schoolabonnementen van de door de school georganiseerd schoolvervoer ten voordele van de 
gezinnen met 3 kinderen of meer te laste”, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad dd 10/09/2009 
(24) en later gewijzigd, wordt de datum van 30 juni 2019 geschrapt en vervangen door 30 juni 2020. 

Artikel 3: 

In artikel 1 van het “gemeentelijk reglement bijkomende financiële tussenkomst in de 
schoolabonnementen van de door de school georganiseerd schoolvervoer ten voordele van de 
gezinnen met 3 kinderen of meer te laste”, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad dd 10.09/2009 
(25) en later gewijzigd, wordt de datum van 30 juni 2019 geschrapt en vervangen door 30 juni 2020. 

Artikel 4: 

De wijzigingen bedoeld in artikels 1, 2 en 3 treden onmiddellijk in werking. 
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Artikel 5: 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Protestantse Baptistenkerk Bethel - meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 

Gezien het overeenkomstig artikel 112 §2 door de bestuursraad van de Protestantse Baptistenkerk 
Bethel ingediend meerjarenplan voor de periode 2020-2025; 

Gezien het advies van de administratieve raad van de Protestants-Evangelische Eredienst; 

Gezien de voorziene gemeentelijke financiële bijdragen binnen de perken blijven van hetgeen werd 
afgesproken tijdens de onderhandelingen met de Bethelkerk; 

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 N. Lejaeghere, C. Niville, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, L. Verstraete, 
A. Goethaels en R. De Lille die zich onthouden. 

Beslist:  

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse Baptistenkerk 
Bethel. Het meerjarenplan wordt goedgekeurd volgens de samenvattende gegevens opgenomen in 
onderstaand overzicht. 

Jaar  Exploitatietoelage 
Aandeel 

Middelkerke 
(57,6 %) 

Investeringen 
Aandeel 

Middelkerke 
(57,6 %) 

2020 22.664,91 13.054,99 - - 

2021 23.118,21 13.316,09 - - 

2022 23.580,58 13.582,41 - - 

2023 24.052,19 13.854,06 - - 

2024 24.533,23 14.131,14 - - 

2025 25.023,92 14.413,78 - - 

 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit aan de Provinciegouverneur, Bethelkerk, Administratieve Raad van de 
Protestants-Evangelische Eredienst en stad Nieuwpoort 

 

 

Stemming: 17 stemmen voor, 7 onthoudingen 

9. Protestantse Baptistenkerk Bethel - budget 2020 - aktename 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 

Gezien artikel 45 en volgende van voornoemd decreet i.v.m. de budgetten; 

Gezien het door de Protestantse Baptistenkerk Bethel ingediende budget 2020; 

Gezien de gemeentelijke bijdrage in het budget van de Protestantse Baptistenkerk Bethel binnen de 
grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan; 

Gezien artikel 48 van voornoemd decreet; 

Bijgevolg:  

Neem akte: 

Artikel 1: 

Van het budget 2020 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel met volgende gegevens: 

Exploitatietoelage € 22.664,91 

Aandeel Middelkerke € 13.054,99 

Investeringstoelage - 

Aandeel Middelkerke - 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit aan de Protestantse Baptistenkerk Bethel, de stad Nieuwpoort en de 
Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Erediensten. 

  

10. Overeenkomst m.b.t. gebruik terreinen Lacodam - wijzigingen - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 13/02/2008(19) tot goedkeuring van de overeenkomst 
m.b.t. het gebruik van de terreinen Lacodam door Westende Petanque Club vzw; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 11/06/2015(20) houdende de actualisatie van 
voornoemde overeenkomst; 

Gezien de Westende Petanque Club vzw zichzelf zal ontbinden en dat de petanqueterreinen Lacodam 
niet meer uitgebaat worden; 

Gezien het voorstel van de Zilveren Bal vzw in oprichting om het gebruiksrecht uit te oefenen en om 
op de betreffende locatie de petanqueactiviteiten verder te zetten vanaf midden juli 2019; 

Gezien de dringendheid om een passende regeling uit te werken om de uitbating te verzekeren tijdens 
het seizoen 2019; 

Gezien in afwachting van een regeling ten gronde het aangewezen is om de bestaande 
gebruiksovereenkomst over te dragen aan de nieuwe vzw; 

Gezien evenwel artikel 4 van de gebruiksovereenkomst; 

Overwegende dat voornoemde bepaling bijgevolg dient gewijzigd te worden; 

Overwegende dat het tevens opportuun geacht wordt om de uitbatingsvoorwaarden af te stemmen op 
de realiteit van een eigentijdse uitbating; 
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Gezien het decreet over het lokaal bestuur; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

In de overeenkomst m.b.t. gebruik terreinen  Lacodam door Westende Petanque Club vzw, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 13/02/2008  en gewijzigd bij raadsbesluit 11/06/2015, wordt: 

 In artikel 4 laatste lid de zinsnede “behoudens voorafgaandelijke goedkeuring door het college 
van burgemeester en schepenen.” toegevoegd; 

 Artikel 6 geschrapt en vervangen door: 

“Artikel 6:  

 De terreinen worden ter beschikking gesteld vanaf het begin van de paasvakantie 
t.e.m. het einde van de herfstvakantie. 

 Er mogen door de gebruiknemer drank en kleine versnaperingen verkocht worden, 
waarbij deze activiteit ondergeschikt moet zijn aan het doel waarvoor het gebruik 
werd verleend. De opbrengst dient in de clubwerking geïnvesteerd te worden. 

 Er mag geen geluidsversterking of muziekinstallatie gebruikt worden tenzij voor 
speciale manifestaties waarvoor een vergunning door het gemeentebestuur 
afgeleverd wordt. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan de sportdienst (ter info) en aan de juridische dienst (ter opvolging). 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. Modernisering ICT infrastructuur via raamovereenkomst - goedkeuring raming en 

voorwaarden + wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur over wil gaan tot de modernisering van de ICT-infrastructuur; 

Gezien het gaat over volgende elementen : 

 Dataopslag systeem (SAN) 

 Virtualisatie servers 

 Netwerkcomponenten 

 Back-up software en Windows licenties 

 Technische bijstand 

Overwegende dat vele van de huidige ICT-Infrastructuur reeds zonder onderhoud zitten en aan 
vervanging toe zij;  

Overwegende dat deze opdracht geraamd wordt op € 405.500 (incl. BTW); 

Gezien er voor deze opdracht budget voorzien is onder beleidsitem/algemeen rekeningnummer 
01190/2410000 (actie 4.1.2.2.) voor wat betreft de investeringskosten en 01190/6142300 (actie 
4.1.2.2.) voor wat betreft de onderhoudskosten; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
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Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 

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

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

Gezien alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste 
dag voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes; 

Overwegende dat volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016 een beroep kan 
worden gedaan op raamovereenkomsten (artikel 43); 

Gezien de gemeenteraad in zitting van 09/05/2019 (punt 22) akkoord ging met deelname aan de 
raamovereenkomst voor de aankoop van ICT-producten; 

Overwegende dat de dienst ICT voorstelt om de modernisering van de ICT-infrastructuur via deze 
lopende raamovereenkomst te laten gebeuren; 

Gezien het visum van de financieel directeur niet noodzakelijk is in de huidige fase van de 
besluitvorming; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt gehecht aan de raming voor de opdracht met als voorwerp ‘modernisering ICT-
infrastructuur” en akkoord te gaan met het voorstel van de dienst ICT om hiervoor een beroep te doen 
op de lopende raamovereenkomst voor de aankoop (en onderhoud) van ICT van de Stad Brugge. De 
kostenraming bedraagt € 405.500 (btw inbegrepen). 

Artikel 2: 

Hogergenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van raamovereenkomst (wetgeving 
overheidsopdrachten 17/06/2016 (artikel 43). 

Artikel 3: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten vastgelegd worden als volgt:  

Beleidsitem / AR 01190/2410000 

Actie / overig beleid 4.1.2.2. 

Beschikbaar krediet Voldoende (€ 1.133.965) 

Bedrag van de raming € 384.605,01 (incl. btw) 

Bedrag van de gunning 
(raming) 

Netwerkcomponenten 

€ 43.591,30 

Dataopslag 

€ 181.447,98 (waarvan € 
30.241,33 doorgefactureerd 
wordt aan OCMW) 

Virtualisatie servers 

€ 32.277,73 (waarvan € 
5.379,62 doorgefactureerd wordt 
aan OCMW) 

Back-up software 

€ 30.886,18 
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Windows server 2019 

€ 25.341,90 

Windows CAL’s 

€ 12.238,67 - Gemeente 

€ 2.333,55 rechtstreeks te 
factureren aan OCMW 

Begunstigde 
Nextel 

Koralenhoeve 15 
2160 Wommelgem 

Realdolmen 
A. Vaucampslaan 42  

1654 Huizingen Belgium 

Ondernemingsnummer BE0424.980.061 BE0429.037.235 

 

Beleidsitem / AR 01190/6142300 

Actie / overig beleid 4.1.2.2. 

Beschikbaar krediet Voldoende (€ 231.786) 

Bedrag van de raming € 20.894,99 (BTW incl.) 

Bedrag van de gunning 

Netwerkcomponenten 

€ 3.738,33 incl. btw per jaar 
voor 3 jaar 

 
Ondersteuning 

€ 9.680 incl. btw 

Begunstigde 
Nextel 

Koralenhoeve 15 
2160 Wommelgem 

Realdolmen 
A. Vaucampslaan 42  

1654 Huizingen Belgium 

Ondernemingsnummer BE0424.980.061 BE0429.037.235 

Artikel 4: 

Het college en het vast bureau te machtigen deze aankoopprocedure verder te zetten. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. AGB - jaarrekening 2018 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op artikel 243bis van het gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 15 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Middelkerke waarbij 
bepaald wordt dat het vaststellen van de jaarrekening een bevoegdheid is van de Raad van Bestuur 
van het AGB Middelkerke;  

Gelet op artikelen 3, 4 en 11 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en het 
AGB Middelkerke waarin o.a. de modaliteiten van de exploitatie bepaald worden alsook de 
informatieplicht van het AGB Middelkerke naar de gemeente toe; 

Gelet op de jaarrekening 2018 van het AGB Middelkerke; 

Gelet op de verslagen van de commissaris dd. 16/05/2019 over het boekjaar afgesloten op 
31/12/2018; 
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Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke dd. 12/06/2019 houdende 
de vaststelling van de jaarrekening 2018 van het AGB Middelkerke; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Middelkerke 
goed. 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Raad van 
Bestuur van het AGB Middelkerke. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

13. AGB Middelkerke - verlenen van kwijting aan bestuurders AGB Middelkerke voor het 

boekjaar 2018 - goedkeuring  

Raadslid M. Declerck vraagt verduidelijking waarom er wel kwijting verleend wordt aan bestuurders 
van het AGB terwijl sommige van deze bestuurders ook betrokken zijn in het Casino-dossier. 

De voorzitter verduidelijkt dat het AGB niets te maken heeft met het Casino. Het weigeren van kwijting 
tijdens een vorige gemeenteraad heeft veeleer te maken met vzw Toerisme en in het bijzonder het 
dossier ivm de subsidieverlening aan tennistornooien en het te laat indienen van beroep in dit dossier. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden waarbij de jaarrekening 2018 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf (AGB) Middelkerke werd goedgekeurd; 

Gelet op artikel 235 van het decreet lokaal bestuur; 

Overwegende dat de gemeenteraad jaarlijks moet beslissen over de aan de bestuurders te verlenen 
kwijting, na goedkeuring van de rekeningen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Middelkerke 
voor het boekjaar 2018. 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit over te maken aan de Raad van bestuur van het AGB Middelkerke. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

14. OCMW - jaarrekening 2018 - aktename  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen inzonderheid artikel 174 en volgende; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
latere wijzigingen; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; 



 

 
09/07/2019 

 

 
 

 

Gelet op de rekening van het OCMW bestaande uit een beleidsnota, een financiële nota en een 
samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat van opbrengsten en kosten) alsook een 
toelichting bij de financiële nota en bij de samenvatting van de algemene rekeningen; 

Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening 2018 heeft vastgesteld in zitting van 
13 juni 2019; 

Gezien die rekening ter inzage heeft gelegen van de raadsleden; 

Gezien geen opmerkingen werden geformuleerd; 

Bijgevolg; 

Neemt akte:  

Van de jaarrekening 2018 van het OCMW van Middelkerke met een balanstotaal van € 29.245.307, 
met een resultaat op kasbasis van € 6.618.487 en een autofinancieringsmarge van € 906.496. 

De gemeenteraad formuleert terzake geen opmerkingen. 

15. Gemeentelijk basisonderwijs - aanwending gedeelte werkingsbudget voor 107 lestijden 

beleidsondersteuning - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, inzonderheid de artikels 76 en 154; 

Gezien de omzendbrief BAO/98/5 dd. 27/07/1998 i.v.m. de verhoging van het werkingsbudget – 
aanwending voor beleidsondersteuning en klas vrijmaken van de directeur/adjunct-directeur; 

Gezien artikel 102 2° lid van het decreet over het lokaal bestuur; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om voor het schooljaar 2019-2020 107 lestijden van het 
werkingsbudget aan te wenden voor het gemeentelijk onderwijs; 

Overwegende dat deze aanwending geraamd wordt op  € 200.000,00. zijnde ongeveer 60% van het 
globale werkingsbudget van 2018-2019 van beide gemeentescholen. Deze budgetten zijn voorzien op 
BI/AR 08000/6494001; 

Overwegende dat de gemeente voldoende eigen middelen voorziet om de optimale werking van het 
gemeentelijk onderwijs te blijven waarborgen; 

Overwegende dat voor de betrokken personeelsleden de bepalingen van het decreet dd. 27/03/1991 
i.v.m. de rechtspositie volledig van toepassing kan zijn; 

Gezien het belang van een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs dat tegemoet komt aan de eigentijdse 
pedagogische behoeften van het kind in het basisonderwijs; 

Gezien de nodige begrotingskredieten voorzien worden; 

Overwegende dat de aanwending gedeelte werkingsbudget voor de lestijden personeel ten laste van 
het werkingsbudget behandeld werd tijdens het overleg tussen de inrichtende macht en de 
schoolraden dd. 08/05/2019; 

Overwegende dat de aanwending gedeelte werkingsbudget voor lestijden personeel ten laste van het 
werkingsbudget behandeld werd op 08/05/2019 in het afzonderlijk syndicaal onderhandelingscomité; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist: 

Artikel 1: 
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Voor het schooljaar 2019-2020 worden voor maximum 107 lestijden personeel ten laste van het 
werkingsbudget (PWB-uren) aangewend voor het gemeentelijk onderwijs. 

Artikel 2: 

Het College zal t.g.v. de aanstellingen beslissen over de aanwending van de PWB-uren binnen de 
perken voorzien in artikel 1 van dit besluit. 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de directeurs van beide gemeentescholen en de 
dienst financiën. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

Vragen van raadsleden 

Tijdens de behandeling van de eerste vraag vervoegt raadslid F. Ampe-Duron de zitting. 

Onderwerp: Deelsteps 

Vraag van Johan Töpke:  

" Ivm het pilootproject deelsteps stel ik voor in verschillende wandelzones (Zeedijk, 
Epernayplein en Normandpark) de snelheid te beperken tot 8 à 10km/u ipv de huidige 18km/u. 

Dit is perfect mogelijk in te stellen op alle deelsteps door de gps sturing. 

Hierdoor kunnen we het risico op ongevallen met wandelaars sterk verminderen en gebruikers van 
deze steps aansporen fietspaden te gebruiken daar de snelheid hier hoger zal liggen. 

Om het 'wildplaatsen' tegen te gaan worden best enkele parkeerzones voor deelsteps voorzien.  

+ een duidelijkere communicatie ivm de wetgeving en veiligheid naar de burgers toe via oa de 
website." 

Antwoord van VAN MUYSEWINKEL Eddy: 

"Een eerste evaluatie is voorzien op het einde van deze maand. 

Er werd reeds gevraagd om bepaalde wandelzones te beveiligen en om de maximumsnelheid te 
beperken. De firma heeft beloofd om dit te onderzoeken. 

De Koning Ridderdijk zal niet meer toegankelijk zijn voor de deelsteps om de voetgangers te 
beschermen en om tegemoet te komen aan de opmerkingen van een kustrijwielverhuurder die 
onlangs geïnvesteerd heeft in steps. De zeedijk is voetgangerszone. Men moet er dus stapvoets rijden 
in toepassing van de wegcode. 

Op de website van de gemeente worden de regels rond het gebruik van deelsteps toegelicht voor de 
geïnteresseerden en gebruikers. De eerste week werd er zo'n 1.285 keer met een deelstep gereden in 
de gemeente." 

Uit de bespreking: 

- Op vraag van raadslid R. De Lille of de deelsteps ook uitwisselbaar zijn met bijvoorbeeld de 
deelsteps in Oostende antwoordt schepen E. Van Muysewinkel dat men met de deelsteps inmiddels 
tot De Haan kan rijden en dat men de steps in de deelgemeenten kan "achterlaten". 
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- (Een opmerking van raadslid M. Declerck dat de vermelde prijs exclusief BTW zou zijn, wordt door 
hem na het einde van de zitting gecorrigeerd.) 

- Op de vraag van raadslid F. Annys of er opbrengsten zijn voor de gemeente antwoordt de 
burgemeester negatief. In de toekomst zal dit bekeken worden. Het betreft een proefproject. Het 
bestuur zal de evoluties evalueren en inpassen in het mobiliteitsbeleid. 

 

Onderwerp: Epernayplein 

Vraag van Johan Töpke:  

" Ondanks dat het Epernayplein terug toegankelijk is voor iedereen met fietsen, 
gocarts enz blijft het in de zone richting reuzenrad een gevaarlijke situatie gedurende de ganse dag." 

Antwoord van VAN MUYSEWINKEL Eddy: 

"Het Epernayplein valt in een voetgangerszone waar de zgn. voortbewegingstoestellen toegelaten 
zijn. Men is verplicht zich stapvoets in de zone te begeven. Als de dichtheid van het 
voetgangersverkeer de doorgang bemoeilijkt dienen fietsers af te stappen." 

Uit de bespreking: 

- 2 foto's van verkeersborden - situatie Epernayplein worden door het raadslid afgegeven tijdens de 
zitting en aan het dossier toegevoegd. 

- Volgens raadslid J. Töpke zou de signalisatie op het Epernayplein niet correct zijn en aanleiding 
geven tot verwarring. 

- Er ontstaat een gedachtenwisseling tussen diverse raadsleden. De voorzitter besluit deze met de 
opmerking dat de opmerkingen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde dienst voor verder 
onderzoek en opvolging. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 19 u.35. 

de wnd. algemeen directeur 
 
 
Pascal Van Looy 

 

de voorzitter 
 
 

Tom Dedecker 

 

 

 

 


