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

Jurgen Vergauwe, projectmedewerker strategische projecten, woont de volledige raadszitting bij 
(uitgezonderd voor agendapunt 17) 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: 

- het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/06/2019 houdende 

vernietiging van het besluit van 27 maart 2019 van het college van burgemeester en 

schepenen van de gemeente Middelkerke tot principiële goedkeuring van de akte en het 

besluit van 4 april 2019 van de gemeenteraad van Middelkerke tot goedkeuring van de akte 

betreffende de verkoop van de gronden in het WUG Badenlaan aan de sociale 

huisvestingsmaatschapijen IJzer en Zee en Woonwel. 

- het besluit dd. 18/07/2019 van Toerisme Middelkerke VZW tot vrijwillige ontbinding 

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

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 22/08/2013, naast de titel en beginaanhef 
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van agendapunt met nummer 12 ivm aanvullend politiereglement op het parkeren op diverse 

gemeentewegen. Dit besluit wordt opgeheven bij collegebesluit dd. 16/07/2019 (34). 

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

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 04/04/2019, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 4 ivm verkoop gronden WUG Badenlaan aan de sociale 

huisvestingsmaatschappijen IJzer en Zee en Woonwel – goedkeuring akte. Dit besluit wordt 

vernietigd bij besluit van de gouverneur dd. 28/06/2019.  

 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 09/07/2019 - goedkeuring 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Deelname raamovereenkomst Farys voor de aankoop van digitale schoolborden, 

touchscreens en specifiek schoolmeubilair - goedkeuring 

Raadslid F. Spaey merkt op dat de LDD-fractie tijdens de vorige legislatuur forse kritiek had op de 
raamovereenkomsten en vraagt waarom er nu wel gebruik van gemaakt wordt. 

De burgemeester merkt op dat de overeenkomsten gesloten werden tijdens een vorige legislatuur en 
dat de verbintenissen moeten nageleefd worden. Er zijn raamovereenkomsten die men in de toekomst 
zal opheffen. Deze is echter wel relevant. Het betreft trouwens een kleine, specifieke markt. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Overwegende dat het gemeentebestuur voor zowel het onderwijs als voor een aantal gemeentelijke 
diensten vaak digitale borden, touchscreens alsook specifiek schoolmeubilair dient aan te kopen; 

Gezien dergelijk materiaal aangekocht kan worden via een recent afgesloten raamovereenkomst door 
de firma Farys met de firma Didakta; 

Overwegende de dienst ICT dan ook voorstelt om deel te nemen aan deze raamovereenkomst gezien 
de interessante voorwaarden en de tijdswinst (de dienst ICT moet in dit geval zelf geen prijzen 
opvragen en deze vergelijken); 

Overwegende dat de raamovereenkomst loopt tot juli 2023; 

Gezien deze deelname geen enkele verplichting inhoudt en er ook geen financiële gevolgen aan 
verbonden zijn als het bestuur niet ingaat op de voorgelegde voorstellen (als de offerte bijvoorbeeld te 
duur is of niet voldoet aan de eisen van het bestuur) en dat er ook geen bijdrage in de werkingskosten 
dient te worden betaald; 

Overwegende dat alle individuele gunningen telkens afzonderlijk aan het bestuur zullen worden 
voorgelegd; 

Gelet op de Wet van 17/06/2016 waarbij via aankoopcentrales en raamcontracten verschillende lokale 
overheden ervoor kunnen kiezen om gezamenlijk overheidsopdrachten te realiseren; 

Gezien het besluit van de OCMW-raad dd. 23/10/2015 (7) houdende het verlenen van delegatie aan 
het gemeentebestuur om op te treden als opdrachtencentrale namens het OCMW; 

Overwegende dat deze deelname ook van toepassing is voor het OCMW en de lokale politie; 
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Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met deelname aan de raamovereenkomst met de firma Farys voor de aankoop van 
digitale borden, touchscreens en specifiek schoolmateriaal, waarbij zij optreden als 
opdrachtencentrale namens het gemeentebestuur, het OCMW en de lokale politie. 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de betrokken diensten. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Vacantverklaring van de betrekking van algemeen directeur - goedkeuring 

Raadslid F. Spaey geeft de voorkeur aan een procedure via aanwerving waarbij iedereen kan 
deelnemen. De huidig waarnemend algemeen directeur zorgt intussen voor de continuïteit. In de 
praktijk betekent een bevorderingsprocedure dat het aantal kandidaten wellicht beperkt zal zijn tot 1 
iemand. Bij werving is er kans op meer kandidaten met eventueel ruime ervaring. Bij dergelijke 
procedure kunnen ook personeelsleden van de gemeente meedoen en hebben ze zelfs een zekere 
voorsprong. 

De burgemeester stelt dat de procedure iets vroeger dan gepland aan bod komt, mede op vraag van 
de huidige wnd. algemeen directeur die de vervangingsopdracht wenst te beëindigen. Er moet dus 
een keuze ivm selectieprocedure gemaakt worden. Het betreft een vertrouwensfunctie. Er is kwaliteit 
in huis. Er is behoefte aan continuïteit. Via werving komen tal van kandidaten in aanmerking die niet 
aangesteld werden bij de inkantelingsprocedure. Er is hoe dan ook een examen en een proeftijd van 
een jaar voorzien. Door te kiezen voor bevordering geef je de mensen binnen het eigen huis kansen. 

Volgens de voorzitter is er voor beide pistes iets te zeggen, maar bevordering toont aan dat je de 
eigen mensen een kans geeft. Een kennis van het huis zorgt ook voor doorgedreven continuïteit met 
kennis van de ambtenarij en de problematiek binnen de organisatie. De keuze is een 
opportuniteitsoordeel. De huidige meerderheid vindt het het meest aangewezen om te gaan via 
bevordering. 

Raadslid Robin De Lille vraagt zich af of men dezelfde logica zou volgen mochten we 2016 zijn…  
Volgens de burgemeester werd in het verleden die logica gevolgd, bijvoorbeeld voor de 
ontvanger/financieel directeur in kader van de inkanteling van het OCMW. Vertrouwen is in dit verband 
het sleutelwoord. 

Op de opmerking van raadslid R. De Lille dat er nogal wat kritiek was op de vorige algemeen directeur 
die via een zelfde procedure was aangesteld, merkt de voorzitter op dat er tussen de aanstelling en 
het einde van de legislatuur bijzonder veel gebeurd is.  

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

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

Gezien de vacante betrekking van algemeen directeur in vast voltijds dienstverband; 

Gezien de lokale rechtspositieregeling; 

Gezien het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 167; 

Gezien de personeelsformatie en het organogram; 

Gezien de vacantverklaring via bevorderingspocedure van deze betrekking opportuun wordt geacht;  

Gezien de practica en de selectieformaliteiten vastgesteld worden door het college van burgemeester 
en schepenen bij wijze van uitvoeringsmaatregel; 
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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. Spaey, J. Töpke, B. Vandekerckhove, A. Goethaels en R. De Lille die tegen 
stemmen en L. Verstraete die zich onthoudt; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De betrekking van algemeen directeur in vast voltijds dienstverband wordt vacant verklaard. De 
betrekking wordt begeven via bevordering. 

Artikel 2:  

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

Stemming: 16 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 1 onthouding 

5. Openbare orde en veilgheid - besluit burgemeester dd. 13/06/2019 - gemeentebestuur 

Middelkerke - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. de kermis te Slijpe 

op 16/06/2019 - 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: 

 BB/SEC/2019/146/BG – dd. 13/06/2019 – Gemeentebestuur Middelkerke – tijdelijk 
politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. de kermis te Slijpe op 16/06/2019 

Neemt akte:  

Artikel 1: 

Van het navolgende besluit dat door de burgemeester werd genomen op 13/06/2019: 

BB/SEC/2019/146/BG - dd. 13/06/2019 - Gemeentebestuur Middelkerke 

- tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. de 

kermis te Slijpe op 16/06/2019 

besluit van de burgemeester 

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

Gezien de jaarlijkse kermis te Slijpe op zondag 16/06/2019; 

Gezien de betrokken dossierbeheerder de aanvraag tot het voorzien van de nodige 
verkeersmaatregelen laattijdig heeft ingediend; 

Gezien de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen gepland is op 
18/06/2019 en dat het college bijgevolg niet tijdig een besluitvorming kan nemen; 

Overwegende dat ieder uitstel gevaar met zich zou kunnen meebrengen en aan het publiek en de 
weggebruikers schade zou berokkenen; 

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

Gelet op het koninklijk besluit dd. 01 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie 
van het verkeer; 

Gelet op art. 134 en 135§2 van de gemeentewet;  

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;  

Gezien de aanvraag tevens betrekking heeft op gemeentewegen; 

Gelet op de noodzaak een aanvullend reglement op te stellen ter gelegenheid van bedoeld 
evenement, teneinde een vlot verloop van de organisatie te verzekeren; 

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 vraag van de dossierbeheerder om ter gelegenheid van voornoemd evenement volgende 
tijdelijke parkings/parkeerverboden in te voeren: 

 Diksmuidestraat – thv voetbalcomplex (SK Spermalie) – de volledige parking/plein voor de 
schuifpoort (van boordsteen tot boordsteen en van poort tot Diksmuidestraat)  

Gezien deze vraag gemotiveerd wordt als volgt: 

 voor het plaatsen van de kermiskramen en woonwagens is het noodzakelijk dat het hierboven 
beschreven gedeelte parking/plein vrij gehouden wordt; 

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

Gezien in toepassing van artikel 75 van de gemeentelijke algemene politieverordening de gevraagde 
toelating kan verleend worden; 

Beslist: 

Ter gelegenheid van het organiseren van de kermis te Slijpe worden volgende verkeersverordeningen 
ingevoerd: 

Artikel 1: 

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat: 

1.1. Vanaf 12/06/2019 om 08u00 tot en met 17/06/2019 om 22u00: 

 Diksmuidestraat – thv voetbalcomplex (SK Spermalie) – de volledige parking/plein voor de 
schuifpoort (van boordsteen tot boordsteen en van poort tot Diksmuidestraat) 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E1. 

Dit artikel is niet van toepassing voor de kermiskramen en woonwagens. 

Artikel 2: 

Er wordt een verbod voor alle verkeer ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat: 

2.1 Vanaf 12/06/2019 om 08u00 tot en met 17/06/2019 om 22u00: 

 Diksmuidestraat – thv voetbalcomplex (SK Spermalie) – de volledige parking/plein voor de 
schuifpoort (van boordsteen tot boordsteen en van poort tot Diksmuidestraat) 
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Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord C1. 

Dit artikel is niet van toepassing op de woonwagens van de kermiskramers. 

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: 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.  

Het treedt in werking op 12/06/2019 om 08u00. Het houdt op uitwerking te hebben op 17/06/2019 om 
22u00. 

Artikel 5: 

In afwijking van artikel 75 van de gemeentelijke algemene politieverordening wordt toelating verleend 
tot het overnachten van de kermisexploitanten in hun woonwagens in het kader van de kermis te 
Slijpe en dit vanaf 12/06/2019 tot en met 17/06/2019. 

Artikel 6: 

Afschrift van dit besluit aan de dossierbeheerder (Gemeentebestuur Middelkerke  – Sandra 
Vanluchene), de werf en de lokale politie. 

 

Vr. de algemeen directeur,afw. 

 

Pascal Van Looy 

Diensthoofd secretariaat 

 

de burgemeester, 

 

Jean-Marie Dedecker 

 

 

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. 

6. Gemeentelijk basisonderwijs - arbeidsreglement - wijzigingen - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op decreet over het lokaal bestuur, artikelen 40 en 41; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel artikel 19bis; 

Gelet op de wet van 08 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, artikelen 1, 4 en hoofdstuk 
IIIbis; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12/07/2018 (3) houdende hervaststelling arbeidsreglement 
voor de personeelsleden van het gemeentelijk basisonderwijs Middelkerke; 

Overwegende dat voornoemd reglement gewijzigd moet worden om het reglement af te stemmen op 
de actuele noden en ontwikkelingen; 
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Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel 
en het schoolbestuur; 

Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs 
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn; 

Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om 
lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en 
schoolbestuur; 

Overwegende de bespreking in het schoolteam en de opmerkingen van de directie; 

Gelet op het protocol van akkoord in het afzonderlijk, bijzonder onderhandelingscomité van 
06/05/2019; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

In het arbeidsreglement voor de personeelsleden van het gemeentelijk basisonderwijs Middelkerke, 
zoals hervastgesteld door de gemeenteraad dd. 12/07/2018 (3): 

 Wordt in artikel 5 §13 de tekst geschrapt en vervangen door: 

“Vakbondsafgevaardigde: afgevaardigde van een representatieve vakorganisaties.” 

 Wordt in artikel 7 de zinsnede “vijf” geschrapt en vervangen door “9 halve dagen”. 

 Wordt in artikel 13 2e alinea volgende zin ingevoegd: 

“Het personeelslid ondertekent zijn individueel uurrooster of een aangepaste versie voor ontvangst.” 

 Wordt in artikel 15 §3 volgende zin ingevoegd: 

“De prestaties worden maximum gespreid over een evenredig aantal halve dagen.” 

 Wordt in artikel 16 §2 de tekst geschrapt en vervangen door: 

“De personeelsvergaderingen en oudercontacten worden bij dienstorder meegedeeld bij het begin 
van het schooljaar. Er wordt één personeelsvergadering per maand georganiseerd, deze gaat niet 
altijd door op dezelfde werkdag.” 

 Wordt in artikel 18 2e alinea volgende zin achteraan ingevoegd: 

“Indien een personeelslid in meerdere scholen fungeert overleggen de betrokken directeurs over de 
medewerking van dit personeelslid.” 

 Wordt artikel 19 geschrapt en vervangen door: 

“Behoudens verplichte deelname aan voornoemde vergaderingen en activiteiten, kunnen van 
personeelsleden ook andere opdrachten buiten de normale aanwezigheid van leerlingen en buiten de 
jaarlijkse vakantieperiodes worden geëist, indien deze opdrachten werden onderhandeld in het ABOC. 
Deze andere opdrachten worden jaarlijks vóór 1 december aan de personeelsleden meegedeeld bij 
dienstorder. Het personeelslid is verplicht om deze onderhandelde opdrachten uit te voeren, tenzij het 
dienstorder anders bepaalt.” 

 Wordt in artikel 24 de zinsnede “in de jaarkalender” ingevoegd tussen “het volgende schooljaar 
vastgelegd” en “en aan de personeelsleden meegedeeld via een dienstorder”. 

 Wordt in artikel 44 de zinsnede “vijf” geschrapt en vervangen door “drie”. 

 Wordt in artikel 47 §5 de tweede zin geschrapt en vervangen door: 



 

 
12/09/2019 

 

 
 

 

 “In dat geval worden die extra prestatiedagen gecompenseerd buiten de jaarlijkse vakantieperiodes 
en dit in samenspraak met de directeur.” 

 Wordt in artikel 55 de zinsnede “vijf” geschrapt en vervangen door “drie”. 

 Wordt in artikel 67 de tekst geschrapt en vervangen door: 

“In functie van de goede werking van de school kan echter op hem/haar maximum drie dagen een 
beroep worden gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na onderhandeling in het afzonderlijk 
bijzonder onderhandelingscomité. Maar een ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 
augustus moet gegarandeerd zijn. 

Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden jaarlijks voor 1 
december meegedeeld.” 

 Wordt in artikel 73 de tekst geschrapt en vervangen door: 

“Personeelsleden die buiten het individuele uurrooster verplicht aanwezig moeten zijn op relevante 
vergaderingen of andere activiteiten, kunnen deze tijd niet compenseren. Deze vergaderingen en 
activiteiten maken deel uit van de normale werking van de school.  

Voor personeelsleden die tewerkgesteld zijn in verschillende scholen vindt een overleg plaats tussen 
de betrokken directies.” 

 Wordt in artikel 75 in de eerste zin de zinsnede “vijf” geschrapt en vervangen door “drie”. 

 Wordt in artikel 77 de tekst geschrapt en vervangen door: 

“Bij vroegtijdig verlaten van de arbeidsplaats verwittigt het personeelslid onmiddellijk de directeur of 
in geval van afwezigheid, het secretariaat, en motiveert hij zijn vertrek.” 

 Wordt in artikel 78 de zinsnede “het begin van de lessen” geschrapt en vervangen door “de aanvang 
van de opdracht”. 

 Wordt in artikel 82 de zinsnede “het eerste uur van afwezigheid” geschrapt en vervangen door “voor 
de aanvang van de opdracht”. 

 Wordt in artikel 90 §2 de tekst geschrapt en vervangen door: 

“Het personeelslid ontvangt een afschrift van de omtrent zijn opdracht doorgezonden gegevens.” 

 Wordt in artikel 91 de tweede zin geschrapt en vervangen door: 

“Het personeelslid kan het individueel dossier raadplegen via ‘Mijn onderwijs’.” 

 Wordt in de opsomming in artikel 106 de zinsnede “ongerechtvaardigde afwezigheid” vervangen 
door “ongewettigde afwezigheid”. 

 Wordt hoofdstuk 7bis ingevoegd als volgt: 

“Hoofdstuk 7bis     Beoordeling aan de vooravond van TADD 

Art. 100bis 

§1.  Het tijdelijk personeelslid van bepaalde duur dat aan de vooravond van zijn TADD een 
beoordeling met werkpunten ontvangt, kan hiertegen verhaal indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen tot uiterlijk (redelijke termijn vermelden) kalenderdagen volgend op de 
schriftelijke mededeling van de beoordeling. Het verhaal wordt ingediend door middel van een 
gedateerd en ondertekend beroepsschrift dat aangetekend wordt ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen. Het beroepsschrift vermeldt op straffe van nietigheid ten minste het 
voorwerp van het beroep en de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Er 



 

 
12/09/2019 

 

 
 

 

kunnen overtuigingsstukken worden bijgevoegd. (eventuele bijkomende vormvereisten vermelden) Het 
personeelslid kan vragen om gehoord te worden. 

 

§2.  Het verhaal wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen dat beslist om de 
beoordeling met werkpunten te bevestigen of te vernietigen. De beslissing wordt voor het einde van 
het schooljaar schriftelijk/aangetekend ter kennis gebracht aan het personeelslid. Bij overschrijding 
van deze termijn wordt de beoordeling met werkpunten geacht vernietigd te zijn.” 

 Wordt in artikel 109 de tekst “het gemeentedecreet/de gemeentewet” geschrapt en vervangen door 
“het decreet over het lokaal bestuur”; 

 Wordt in artikel 116 de eerste alinea geschrapt en vervangen door: 

“Het personeelslid kan na afspraak kennisnemen van de inhoud van zijn dossier en kan een 
aanpassing vragen van eventuele fouten.” 

 Wordt in artikel 135 de tekst “de gemeentewet/het gemeentedecreet” geschrapt en vervangen door 
“het decreet over het lokaal bestuur”; 

 Wordt in artikel 156 de tekst geschrapt en vervangen door:  

“Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen in welke vorm ook, of op enige andere 
wijze verwerkt, zonder dat het schoolbestuur zijn gemotiveerde toestemming heeft gegeven. Elke 
betwisting wordt aan het schoolbestuur voorgelegd. 

De functionaris voor gegevensbescherming (zie bijlage 4) ziet toe op de naleving van de regelgeving 
inzake privacy en gegevensbescherming. Hij/zij rapporteert bij het schoolbestuur. Hij/zij informeert en 
adviseert de personeelsleden over hun verplichtingen als gegevensverwerker. Binnen de school is er 
een aanspreekpunt informatieveiligheid dat in contact staat met de functionaris gegevensbescherming 
van het schoolbestuur en betrokken wordt in het informatieveiligheidsbeleid van het schoolbestuur 
(wat onderwijs betreft).” 

 Wordt in artikel 157 de zinsnede “de genomen beschermings- en beveilgingsmaatregelen zowel op 
organisatorisch als technisch vlak ter bescherming van de persoonsgegevens zoals” ingevoegd 
tussen “respecteer” en “het beleid inzake toegangsrechten en paswoorden”. 

 Wordt de tekst in artikel 158 geschrapt en vervangen als volgt: 

“§1. Het is het personeelslid verboden feiten bekend te maken die het kent uit hoofde van zijn ambt of 
die hem zijn toevertrouwd, uitgezonderd de feiten die het personeelslid om deontologische of 
wettelijke redenen kan of moet melden aan het CLB, een externe begeleider, een vertrouwensarts, het 
jeugdbeschermingscomité of de gerechtelijke instanties. 
§2. Indien het personeelslid niet onder het ambtsgeheim valt, ondertekent het een 
vertrouwelijkheidsverklaring.” 

 Wordt in artikel 159 tweede alinea de zinsnede “academie” geschrapt en vervangen door “school”. 

 Wordt in artikel 161 de tekst geschrapt en vervangen als volgt: 

“§1. De school kan foto’s waar personeelsleden herkenbaar en centraal op afgebeeld zijn, slechts 
publiceren na ondubbelzinnige toestemming van het personeelslid. Het personeelslid ondertekent 
hiervoor het document toestemming digitaal beeldmateriaal. Het personeelslid is op de hoogte dat 
hij/zij deze toestemming altijd kan inzien, intrekken of wijzigen. 
§2. Het schoolbestuur informeert de personeelsleden over hoe het met hun persoonsgegevens 
omgaat via de privacyverklaring voor personeelsleden..” 

 Wordt artikel 161bis ingevoegd als volgt: 

“Artikel 161bis: 
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Het personeelslid heeft de privacyverklaring van het schoolbestuur gelezen en kent zijn rechten en 
plichten op het vlak van informatieveiligheid en privacy.” 

 Wordt in artikel 166 de eerste zin geschrapt en vervangen als volgt: 

“Mededelingen waarvan derden vragen ze te verspreiden onder of via de leerlingen worden alleen 
verdeeld met toestemming van de schooldirecteur, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan het 
syndicaal statuut.” 

 Wordt de tekst in artikel 181 geschrapt en vervangen als volgt: 

“De financieel directeur is verantwoordelijk voor de girale inning van de gelden die door de ouders 
worden betaald. De algemeen directeur of zijn gemachtigde is verantwoordelijk voor de chartale inning 
van de gelden die door de ouders worden betaald. De directeur of een ander personeelslid kan, na 
delegatie en conform de regels van het organisatiebeheersingssysteem, worden belast met deze 
inningsbevoegdheden.” 

 Wordt in artikel 197 volgende zin achteraan ingevoegd: 

“Een personeelslid is onderworpen als uit de risicoanalyse blijkt dat de risico’s verbonden aan 
zijn/haar werkactiviteiten medische gezondheidstoezicht door de preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer vereisen.” 

 Wordt de tekst in artikel 203 geschrapt en vervangen door: 

“Binnen de volledige school, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en andere 
open ruimten is het verboden:  

 te roken, 

 alcohol te gebruiken, 

 drugs en/of roesopwekkende middelen te gebruiken. 

 Sancties in geval van overtreding van het rookverbod kunnen zijn: 

 mondelinge opmerking door de schooldirecteur/algemeen directeur 

 schriftelijke neerslag van de overtreding opnemen in het personeelsdossier van het betrokken 
personeelslid 

 schriftelijke melding van de overtreding(en) aan het schoolbestuur 

 …” 

 

 Wordt de tekst in artikel 220 §1 geschrapt en vervangen door: 

 “Het personeelslid dat schade ondervindt ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk en/of 
gerelateerd aan het werk, zoals geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, kan een beroep 
doen op de procedure voor informele psychosociale interventie.” 

 Wordt in artikel 223 §1 de tekst geschrapt en vervangen door: 

“De schooldirecteur organiseert het onthaal van nieuwe personeelsleden, geeft hen de nodige 
inlichtingen en instructies met het oog op de bescherming van het welzijn op het werk bij de uitvoering 
van hun werk en het voorkomen van ongevallen en vergewist zich ervan dat de nieuwe 
personeelsleden deze instructies correct toepassen. De schooldirecteur of een ervaren personeelslid 
dat de schooldirecteur aanduidt, begeleidt het beginnende personeelslid hierbij.” 

 Wordt in artikel 223 §3 ingevoegd als volgt: 
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“§3. Het schoolbestuur voorziet in aanvangsbegeleiding (vanaf 1 september 2019). Het personeelslid 
gaat hierop in.” 

 

Artikel 2: 

In het arbeidsreglement voor de personeelsleden van het gemeentelijk basisonderwijs Middelkerke, 
zoals hervastgesteld door de gemeenteraad dd. 12/07/2018 (3) wordt de tekst in bijlage 2 geschrapt 
en vervangen door de tekst opgenomen als bijlage 1 van dit besluit. Deze bijlage maakt integraal deel 
uit van dit besluit. 

Artikel 3: 

In het arbeidsreglement voor de personeelsleden van het gemeentelijk basisonderwijs Middelkerke, 
zoals hervastgesteld door de gemeenteraad dd. 12/07/2018 (3) wordt de tekst in bijlage 6 geschrapt 
en vervangen door de tekst opgenomen als bijlage 2 van dit besluit. Deze bijlage maakt integraal deel 
uit van dit besluit. 

Artikel 4: 

De wijzigingen bedoeld in dit besluit treden in werking op 01/09/2019. 

Artikel 5: 

Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de directies van het gemeentelijk 
basisonderwijs Middelkerke. 

De directies brengen de personeelsleden van het gemeentelijk basisonderwijs Middelkerke op de 

hoogte van de wijzigingen in het arbeidsreglement.  

Artikel 6: 

Dit reglement wordt bekend gemaakt op de decretale voorziene wijze. 

Artikel 7: 

Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de Directie Toezicht op de Sociale 
Wetten. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. Aanpassingen dienstreglement openbare bibliotheek Middelkerke - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Overwegende dat de wijzigingen betrekking hebben op: 

 schrappen van 8 mei als sluitingsdatum; 

 wijzigen openingsuren trefpunten op woensdag (16u.-18u. i.p.v. 17u.-19u.); 

 ontlenen via identiteitskaart mogelijk maken; 

 verlenging ontlening E-readers voorzien; 
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 aanpassen regeling aanmaningen, volgens de algemene regeling binnen de gemeente. 

Gezien het gunstig advies van het beheersorgaan gemeenschapscentrum, musea en bibliotheek 
19/06/2019; 

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

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

In het dienstreglement van de openbare bibliotheek Middelkerke, zoals hervastgesteld bij raadsbesluit 
dd. 28/08/2014(12) en later gewijzigd: 

 wordt in de rubriek 2. Openingsuren de datum “8 mei” geschrapt; 

 wordt in de rubriek 2. Openingsuren – Openingsuren uitleenposten - de uurregeling op 
woensdag gewijzigd als volgt: “17u.-19u.” geschrapt en vervangen dor “16u.-18u.”; 

 worden in de rubriek 3. Inschrijving de zinnen beginnend met “De inschrijving is” en 
eindigend met “van € 1,25” geschrapt en vervangen door “De inschrijving is persoonlijk en 
individueel. Bij het inschrijven krijgt de gebruiker een lenerspas of de identiteitskaart wordt 
gebruikt als lenerspas. Bij verlies van de lenerspas wordt een nieuwe afgegeven tegen 
betaling van € 1,25.”; 

 wordt in de rubriek 4. Uitleentermijnen en tarieven het zesde lid tussen de zinsdelen “te 
lenen)” en “worden uitgeleend” de woorden op “en één oplader voor een E-reader” 
ingevoegd; 

 wordt in de rubriek 4. Uitleentermijnen en tarieven in de tabel, cel E-readers/verlengen het 
woord “neen” vervangen door “2 maal”; 

 wordt de rubriek 7. Aanmaningen geschrapt en vervangen door: 

“7. Aanmaningen 

Indien de lener de ontleende materialen niet binnen de uitleentermijn terug inlevert moet hij 
een te-laatgeld betalen vermeerderd met de gebeurlijke verzendingskosten. Na de eerste 
week wordt een herinneringsbericht gestuurd of gemaild. Na de tweede week wordt een 
tweede herinneringsbericht gestuurd of gemaild. Na de derde week wordt een derde 
herinneringsbericht gestuurd of gemaild. Twee weken na het derde herinneringsbericht, wordt 
het dossier ter afhandeling overgedragen aan de gemeentelijke financiële dienst. Vanaf dat 
ogenblik moeten alle uitgeleende materialen die nog in bezit zijn worden vergoed. Ze worden 
afgevoerd uit de collectie van de bibliotheek en worden na vergoeding eigendom van de 
ontlener. 

De procedure via de gemeentelijke financiële dienst loopt als volgt: 

Betalingstermijn 

De gemeentelijke financiële dienst stuurt een factuur. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. 

Invorderingsprocedure 

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt er binnen de 15 dagen een 
herinneringsbrief verstuurd. De betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen. De uiterste 
betalingsdatum wordt vermeld op de brief. 
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Indien na het verstrijken van betalingstermijn van de 1ste betalingsherinnering geen betaling 
ontvangen werd, wordt er binnen de 15 dagen een tweede en tevens laatste 
betalingsherinnering verstuurd die geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 15 
dagen te vereffenen. Deze betalingsherinnering wordt aangetekend verstuurd en de initiële 
factuur wordt vermeerderd met een administratieve meerkost van 7,50 euro. Zowel in de 1ste 
als de 2de herinnering wordt vermeld dat in geval van financiële moeilijkheden er een 
afbetalingsplan kan worden opgemaakt. 

Het afbetalingsplan wordt opgemaakt met de dienstverantwoordelijke eventueel in 
samenwerking met de sociale dienst van het OCMW. De afspraken worden schriftelijk 
vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de financieel directeur, na wiens goedkeuring 
de afspraken voor alle partijen bindend worden. 

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in het aangetekend schrijven geen 
betaling volgt of er geen afbetalingsplan werd afgesproken of het afbetalingsplan niet wordt 
gerespecteerd wordt de schuld ingevorderd bij de wet of decreet voorziene procedures en 
wordt het dossier overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, die de 
mogelijkheid heeft om de dienstverlening stop te zetten. 

Klachten m.b.t. factuur 

Indien je meent een fout ontdekt te hebben op de factuur, neem je contact op met de 
contactpersoon van de betreffende dienst. Dit moet gebeuren voor afloop van de 
betalingstermijn van de betrokken factuur. Indien er geen oplossing gevonden wordt met de 
betreffende dienst kan je schriftelijk en gemotiveerd je klacht/protest indienen bij het college 
van burgemeester en schepenen, dat hierover zal beslissen. Deze klacht/dit protest moet 
ingediend worden binnen de 30 dagen na verzending van de factuur. Bij gebrek aan klacht of 
protest wordt de factuur als onbetwist en opeisbaar beschouwd. 

Betwistingen 

In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd. 
De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende 
schuldenaar.” 

Artikel 2:  

De wijzigingen bedoeld in artikel 1 treden onmiddellijk in werking. 

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. 

8. Gemeentelijk basisonderwijs - pedagogische projecten - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 8, 28 §1 2°, 37bis §2, 45 §1 en 47 
§1 1°; 

Gezien het overleg met de respectievelijke schoolraden; 

Gezien de ontwerpen van pedagogische projecten van de gemeentescholen 1 en 2; 

Gezien het pedagogisch project van de school het geheel van fundamentele uitgangspunten van goed 
basisonderwijs omvat; 
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het pedagogisch project van de gemeenteschool 1 wordt goedgekeurd. Het wordt als bijlage bij dit 
besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 2:  

Het pedagogisch project van de gemeenteschool 2 wordt goedgekeurd. Het wordt als bijlage bij dit 
besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 3:  

Afschrift van dit besluit aan de gemeentelijke onderwijscoördinator en aan de beide directeurs van de 
gemeentescholen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

9. Gemeentelijk basisonderwijs - schoolreglement gemeentescholen (incl. infobrochures) - 

hervaststelling 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27,28,33,37,54 en 172 quinquies ; 

Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair 
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende 
het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs; 

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling 
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs ; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende 
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs; 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 

Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochures) 
goedgekeurd op 28/08/2014 (11) aan actualisatie toe is; 

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 
van de Vlaamse Gemeenschap; 

Gelet op het overleg in de schoolraad van 08/05/2019; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochures, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28/08/2014 (11) wordt opgeheven met ingang van 
01/09/2019. 
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Artikel 2:  

Het hierbij gevoegde schoolreglement met inbegrip van de infobrochures wordt goedgekeurd. De tekst 
wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 3:  

Het schoolreglement (met inbegrip van de infobrochures) bedoeld in artikel 2 treedt in werking op 
01/09/2019. 

Het wordt bekend gemaakt op decretaal voorziene wijze. 

Artikel 4:  

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de passende infobrochure wordt bij elke inschrijving 
van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een 
elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. Statutenwijziging Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de artikels 231 t.e.m. 244 van het Decreet over het lokaal bestuur; 

Overwegende dat in de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke de verwijzingen 
naar de bepalingen van het Gemeentedecreet moeten worden vervangen door verwijzingen naar de 
toepasselijke bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien het mandaat van voorzitter van het directiecomité en van lid van het directiecomité 
overeenkomstig artikel 17 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke een einde 
neemt op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de 
gemeenteraad; 

Overwegende de wens van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke om 
conform artikel 236 van het Decreet over het lokaal bestuur een gedelegeerd bestuurder te belasten 
met het dagelijks bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke;  

Gezien de controle van de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke door een 
bedrijfsrevisor niet langer wettelijk verplicht is; 

Overwegende dat het niet aanstellen van een bedrijfsrevisor voor het Autonoom Gemeentebedrijf 
Middelkerke een jaarlijkse besparing van ± 5.000,00 euro betekent; 

Overwegende dat de bepalingen die betrekking hebben op de aanstelling, de taak en de vergoeding 
van een bedrijfsrevisor mogen worden geschrapt uit de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Middelkerke; 

Gezien artikel 233 van het Decreet over het lokaal bestuur dat bepaalt dat wijzigingen in de statuten 
worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van 
bestuur van het autonoom gemeentebedrijf; 

Gezien het om wetgevingstechnische redenen aangewezen is om de statuten opnieuw vast te stellen 
(wegens o.a. ook de veelheid van louter materiële en tekstuele aanpassingen); 

Gelet op de principiële goedkeuring van de statutenwijziging door de raad van bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke op 12 juni 2019; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  
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De gemeenteraad keurt de aangepaste statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke, 
waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken, 
goed. 

De aangepaste statuten treden in werking op 01/10/2019. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de betrokken diensten en aan de voorzitter en secretaris 
van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke.  

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. OVCO - algemene vergadering dd. 03/10/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

Raadslid F. Spaey meldt dat zijn fractie zich zal onthouden omdat zij geen mandaten hebben in de 
betrokken intercommunale. 

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale OVCO; 

Gezien de gemeente bij brief van 01/07/2019 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van OVCO op 03/10/2019 om 18u.30; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikels 427 en 432; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 14/02/2019 waarbij: 

 F. Ampe-Duron, raadslid werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente 
voor de volledige duur van de legislatuur; 

 B. Ryckewaert, raadslid werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente 
voor de volledige duur van de legislatuur; 

 D. Gilliaert, voorzitter BCSD/schepen werd aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur; 

 L. Verstraete, raadslid werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de volledige duur van de legislatuur; 

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. Spaey, J. Töpke en B. Vandekerckhove die zich onthouden; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de algemene vergadering van OVCO op 03/10/2019 om 18u.30. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan 
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2 : 
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Afschrift van deze beslissing aan  en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: 19 stemmen voor, 3 onthoudingen 

12. Aanduiden vertegenwoordiger in cluster welzijn binnen de (voorlopige) zorgraad ELZ 

Westkust en Polder - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gelet het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale 
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders; 

Gezien de eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn de oprichting van de eerstelijnszones was. 
Dit is een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector 
gestimuleerd worden om meer samen te werken.; 

Gelet de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 28/11/2017 (39) “Oproep 

vorming eerstelijnszone – principiële goedkeuring” en van de gemeenteraad dd. 21/12/2017 (11) 

“Vorming eerstelijnszone – aansluiting bij regio Veurne – goedkeuring”;  

Gezien Middelkerke behoort tot de eerstelijnszone Westkust en Polder samen met de gemeenten 
Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne; 

Gezien tijdens de opstartfase de eerstelijnszone werd aangestuurd door het veranderteam (kernteam). 
Zij werkten onder andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op 
te bestaan van zodra de Zorgraad geïnstalleerd is;  

Gelet er tegen uiterlijk 31 oktober 2019 een (voorlopige) Zorgraad wordt samengesteld conform de 
richtlijnen. De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve bestuursorgaan van de ELZ.; 

Gezien de Zorgraad prioritair zal werken aan:  

 Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen 

 Het lokaal sociaal beleid ondersteunen 

 Stimuleren van kringwerking 

 Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren 

 Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen; 

Gezien de Zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende clusters: 

 Cluster lokale besturen (maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW ’s en Huis van het Kind 

 Cluster welzijn (maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale 
dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor 
algemeen welzijnswerk 

 Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de 
kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de 
ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen 

 Verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers, 
mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels) 

 Anderen (bv personen met een handicap, ziekenhuis, …); 
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Gezien de lokale besturen zetelen in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het lokaal 
sociaal beleid en de lokale besturen zetelen in de cluster welzijn vanuit hun actorrol 
(woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg);  

Gezien het vermoedelijk toenemend belang van de Zorgraad en de mogelijke impact op het lokaal 
sociaal beleid; 

Gezien de voorbereidende vergaderingen en gesprekken; 

Gezien het voorstel om de titularis van de gemeentelijke betrekking van directeur leven en welzijn aan 
te duiden als vertegenwoordiger van de lokale dienstencentra binnen de cluster welzijn; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De titularis van de betrekking van directeur leven en welzijn wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger 
van de lokale dienstencentra binnen de cluster welzijn in de (voorlopige) zorgraad. 

Artikel 2:  

Er wordt een afschrift van dit besluit bezorgd aan de ELZ Westkust en Polder – veranderteam. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

13. Delegatie m.b.t. goedkeuring verwerkersovereenkomsten in kader verwerking van 

persoonsgegevens (GDPR) - goedkeuring 

Raadslid F. Spaey meldt dat zijn fractie zal tegen stemmen omdat zij zich verzetten tegen het 
wegnemen van bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat artikel 28, derde lid van de GDPR (= General Data Protection Regulation) bepaalt 
dat de verwerking van persoonsgegevens door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of 
andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien 
van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, 
de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van 
betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden 
omschreven;  

Overwegende dat de gemeente regelmatig geconfronteerd wordt met situaties waarbij er een 
dergelijke verwerkersovereenkomst moet opgemaakt worden;  

Overwegende dat de gemeenteraad hierbij steeds de verwerkersovereenkomst moet goedkeuren;  

Overwegende dat dit de procedure nodeloos vertraagt daar er zeer vaak gewerkt wordt vanuit een 
basismodel; 

Gezien het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40, § 1, 41, 77 en 78; 

Overwegende dat om efficiënt om te gaan met vragen tot het sluiten van verwerkersovereenkomsten 
of overeenkomsten tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, aan de gemeenteraad 
gevraagd wordt om delegatie aan het college van burgemeester en schepenen te verlenen voor de 
goedkeuring, afkeuring of wijzigingen van dergelijke overeenkomsten; 

Op voorstel het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van F. Spaey, J. Töpke en B. Vandekerckhove die tegen stemmen en A. Goethaels 
en R. De Lille die zich onthouden; 
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Beslist:  

Enig artikel: 

Delegatie te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de 
goedkeuring, afkeuring of wijziging van een verwerkersovereenkomst in kader van de GDPR (= 
General Data Protection Regulation). 

Stemming: 17 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 2 onthoudingen 

14. Vervanging lichtstraat en dakkoepels Calidris - overruling door het schepencollege van een 

weigering van visum - kennisname 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de dienst boekhouding van het gemeentebestuur in februari 2019 een factuur ontving van de 
firma bvba Dakwerken Jonckheere i.v.m. uitgevoerde dakwerken aan de Calidris (bedrag: € 9.003,02); 

Overwegende dat aan de technische afdeling uitleg werd gevraagd over deze factuur; 

Gelet op onderstaande uitleg: 

Eind januari 2019 werd in de Calidris waterschade vastgesteld. Er is nazicht gebeurd door de 
technische afdeling die vaststelde dat 3 koepels (2 boven parketzaal – 1 boven magazijn 
jeugddienst) en de lichtstraten boven de parketzaal aan vervanging toe waren. Er werd 
onmiddellijk (en dus zonder voorafgaande goedkeuring van het schepencollege) door de 
technische dienst opdracht gegeven aan de firma bvba Dakwerken Jonckheere voor 
uitvoering van deze werken teneinde verdere schade aan het parket te vermijden. Door een 
materiële vergetelheid werd dit dossier niet voorgelegd aan het eerstvolgende college dat 
plaatsvond na bestelling van de werken bij de firma Dakwerken Jonckheere. 

Overwegende dat deze uitgave onder dagelijks bestuur valt en bijgevolg een bevoegdheid is van het 
schepencollege; 

Gezien voor deze uitgave voldoende budget beschikbaar is op het budget 2019 onder beleidsitem/AR 
07500/2211007; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

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 en van de concessies voor openbare werken; 

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; 

Gezien volgens artikel 42§1.1°a) van de wet van 17/06/2016 deze opdracht kon geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Gezien volgens art. 124 van het KB van 18 april 2017 en art. 92 van de wet op de 
overheidsopdrachten de algemene uitvoeringsregels niet toepasselijk zijn op opdrachten waarvan het 

bedrag (excl. BTW)  € 30.000; 

Overwegende dat bijgevolg de aankoop kon gebeuren via eenvoudige aanneming van factuur; 
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Gelet op het collegebesluit dd. 24/10/2017 (34) waarbij de uitvoering van diverse dakwerken aan 
gemeentelijke gebouwen werd gegund aan de firma bvba Dakwerken Jonckheere voor de periode tot 
eind juni 2018; 

Gelet op hetzelfde besluit waarbij beslist werd dat bij dakwerken > € 3.500,00 (incl. BTW) een aparte 
goedkeuring van het schepencollege nodig is; 

Overwegende dat de financieel directeur weigert om visum te geven in dit dossier; 

Gelet op de motivering van deze weigering: 

Als financieel directeur kan ik voor dit dossier geen visum verlenen gezien de wetgeving niet werd 
nageleefd en de voorgeschreven procedures en richtlijnen binnen de organisatie niet werden 
gevolgd: 

- Er dient een visum gevraagd te worden vóórdat de financiële verbintenis wordt 
aangegaan. 

- Er is geen collegebesluit genomen waarbij deze herstellingsuitgave vooraf werd 
goedgekeurd.  

- De looptijd van de overheidsopdracht waarnaar verwezen wordt, was verstreken per 
30/06/2018. 

Gelet op artikel 267 van het decreet lokaal bestuur houdende de procedure in geval van weigering van 
het visum door de financieel directeur : 

Artikel 267  

Als de financieel directeur weigert om een visum te verlenen aan een voorgenomen 
verbintenis, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid 
viseren. In dat geval brengt het college van burgemeester en schepenen de gemotiveerde 
beslissing van de financieel directeur, samen met zijn eigen beslissing, ter kennis van de 
gemeenteraad. 

De verbintenis kan pas worden aangegaan nadat de gemeenteraad heeft kunnen 
kennisnemen van die beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

… 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen als volgt heeft gerepliceerd op de 
visumweigering van de financieel directeur: 

1) De werken waren noodzakelijk en dringend teneinde verdere schade aan het parket te 
vermijden. Het was onmogelijk om tijdig in een passende besluitvorming te voorzien; 

2) Hoewel de overheidsopdracht verstreken was, werd toch beroep gedaan op de firma bvba 
Dakwerken Jonckheere gezien deze firma bij vorige prijsvragen steeds als enige firma een 
offerte indiende. Bovendien was er niet veel tijd om andere offertes op te vragen gezien het 
dringend karakter van de werken; 

Gelet op de overruling van de weigering van visum door het schepencollege op 02/07/2019 (34) voor 
de goedkeuring van de uitgevoerde dakwerken aan de Calidris (vervanging lichtstraten en dakkoepels 
n.a.v. waterinsijpeling) door de firma bvba Dakwerken Jonckheere ten bedrage van € 9.003,02 (incl. 
BTW); 

Bijgevolg; 

Neemt kennis:  

Van de overruling van de weigering van visum door het schepencollege op 02/07/2019 (34) voor de 
goedkeuring van de uitgevoerde dakwerken aan de Calidris (vervanging lichtstraten en dakkoepels 
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n.a.v. waterinsijpeling) door de firma bvba Dakwerken Jonckheere ten bedrage van € 9.003,02 (incl. 
BTW). 

15. Uitgaven 2019 - verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de onderrichtingen i.v.m. het budget, inzonderheid; 

“De toelagen die niet het voorwerp uitmaken van een reglement of waarvan de rechthebbenden niet 
nominatief in de begrotingsomschrijving vermeld zijn, moeten op een lijst worden gebracht met 
vermelding van de beneficianten en het bedrag van de toelage. De toelagen die op lijst vermeld zijn 
met omschrijving “verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen” moeten, éénmaal rechthebbende 
en bedrag gekend, ook op de lijst worden geplaatst en aan de gemeenteraad worden voorgelegd”; 

Gezien reeds diverse toekenningsbeslissingen door het schepencollege werden genomen; 

Gezien de stukken in het dossier; 

Gezien het visum van de financieel directeur met referte 2019/186; 

Na beraadslaging; 

Beslist:  

Enig artikel:  

Goedkeuring te verlenen aan de toekenning van onderstaande toelage 

Beleidsitem/AR: 07400/6493000 (sport) 

OB 

Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang 

Verdeling nog door de gemeenteraad te bepalen  €2550 

Columbus Noordzeevissers €300  

Resterend bedrag nog door de gemeenteraad te bepalen 
 

€2250 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

16. Verkaveling Bostoen in de Merdaens- & Jordaenspolder - inlijving in het openbaar domein 

van de gemeente - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de uitvoering van technische werken, aanleg riolering, wegenis en groene zone van de 
verkaveling “Bostoen” in de Merdaens- en Jordaenspolder, Kleitendijkstraat & Schorrenbloemstraat te 
Lombardsijde; 

Gezien deze werken voltooid zijn en de verkavelaar nv Bouwonderneming Bostoen, Amelia 
Earhartlaan 19-301, 9051 Gent vraagt om deze werken bij het openbaar domein van de gemeente in 
te lijven zoals wettelijk voorzien wordt volgens het decreet Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op de ontwerpakte van gratis grondafstand – opgemaakt door notaris Peter De Baets – Liselotte 
De Kock, Gulden Vlieslaan 34 a, 8670 Koksijde; 

Gelet op het uittreksel uit het kadastraal plan en de kadastrale leggers; 
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Gezien uit deze documenten blijkt dat de af te stane grond een oppervlakte heeft van 7.211,75 m² en 
kadastraal gekend is als Middelkerke, 10e afdeling, sectie C nummers 358/2 en 344/3; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

Akkoord te gaan met de vraag van de verkavelaar nv Bouwonderneming Bostoen, Amelia Earhartlaan 
19-301, 9051 Gent om de riolerings- en wegeniswerken van de verkaveling in de Merdaens- en 
Jordaenspolder, Kleitendijkstraat en Schorrenbloemstraat bij het openbaar domein van de gemeente 
in te lijven zoals wettelijk voorzien wordt volgens het decreet Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. De 
inlijving is van algemeen belang. 

Artikel 2:  

De ontwerpakte van gratis grondafstand – opgemaakt door notaris Peter De Baets – Liselotte De 
Kock, Gulden Vlieslaan 34 a, 8670 Koksijde goed te keuren. De akte wordt als bijlage bij dit besluit 
gevoegd om er integraal deel van uit te maken. 

Artikel 2:  

De af te stane grond heeft een oppervlakte van 7.211,75 m², dit overeenkomstig het kadastraal plan 
en kadastrale leggers. De percelen zijn kadastraal gekend als Middelkerke, 10e afdeling, sectie C, 
nummers 358/2 en 344/3 . 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

Vragen van raadsleden 

 

Onderwerp: Paardencarrousel Countryweekend 

Vraag van Robin De Lille:  

"Er was een paardencarroussel op het countryweekend waar veel reactie op kwam. Volgens mij en 
vele anderen is dit niet meer van deze tijd. Groen betreurt dat dit toegelaten werd. We vragen om dit in 
de toekomst niet meer te laten gebeuren.  

Voldeed de paardencarroussel aan de wettelijke voorwaarden? 

Is er nagedacht of dergelijke activiteiten met dieren nog zullen toegelaten worden in de toekomst en 
wat is de visie hieromtrent?" 

Antwoord van DEDECKER Tom: 

"Er was geen unanieme tegenstand tegen het evenement. Wij zijn niet dieronvriendelijk. Ik heb als 
eerste in Vlaanderen meegestapt in het diervriendelijk vuurwerk, ondanks wekelijkse kritiek van 
misnoegde toeristen die stellen dat het vuurwerk in kwaliteit afneemt.  

Een KB van 1 maart 2013 legt voorwaarden op aan paardencarrousels, ponycarrousels,… De politie is 
voor controle ter plaatse geweest en er werden geen inbreuken vastgesteld. De dieren werden goed 
behandeld: er was vers water, er waren groenten en er was voldoende rust.  

Dieren werken ook wanneer het warm is, zo ook in het verleden. Zelf contact opgenomen met twee 
dierenartsen en geen enkel probleem, want dieren zijn erop voorzien. In de woestijn verplaatsen 
Arabieren zich ook op paarden.  
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Kabinet Weyts is tegen een verbod op paardencarrousels. Wel voorstander van een zeer strenge 
controle. Er zijn slechts 5 gemeenten in België waar paardencarrousels niet meer welkom zijn: 
Antwerpen, Brussel, Gent, Waterloo en Bredene.   

Het is ook iemand z’n broodwinning. Persoon zou 180.000 euro geïnvesteerd hebben om zijn 
carrousel te laten voldoen aan de wetgeving. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat we iemand 
die zich in regel stelt met de voorschriften jaren later z’n job afpakken.  

Als wij ons ervan vergewissen dat wij voldoen aan alle wettelijke voorwaarden dan is voor ons als 
lokale overheid de kous af.  

We hebben net gestemd over een subsidie voor de Noordzeevissers. Vissers die nota bene een haak 
door de onderlip van een vis trekken. Wat gaan we doen wanneer een indvidiu klacht indient tegen 
een aantal kippen die in een naar zijn mening te klein hok zitten? Stappen we daar in mee? Wat is het 
volgende: een grondwettelijk verbod op vliegenmeppers? Waar stopt in godsnaam zo’n absurde 
redenering? 

Ik ben bereid om in mijn eigen fractie de handtekeningen te verzamelen om het punt op de volgende 
agenda te plaatsen met het oog op een ernstig debat. 

De organisatie van het Landbouwweekend heeft een brief geschreven dat ze deze carrousel liever 
niet geplaatst zouden zien op het Landbouwweekend. Tussen de lijnen lezen we dat ze problemen 
vermoeden." 

Uit de bespreking: 

- R. De Lille: ik ben de eerste om te erkennen dat facebook niet de waarheid der dingen is. Wat betreft 
het wettelijk kader ben ik het er mee eens dat het volgen van de wet niet ter discussie staat. U voert 
het debat met een drogredenering. Het is niet omdat we iets weigeren dat dit automatisch zal 
evolueren naar automatisch meer. Ik betreur het dat het college opnieuw toestemming heeft gegeven 
om de carrousel op het Landbouwweekend toe te laten. 

- Burgemeester: De vrijheid van de wolf stopt wanneer die van het schaap begint. Ik denk dat er ook 
schapen op het Landbouwweekend zullen zijn die door een collie gedreven worden. Schepen 
Vanmuysewinkel heeft deze week met Natuur en Bos aan tafel gezeten. Wij gaan onze dijk verduinen. 
We bevinden ons in een eindfase maar volgens Natuur en Bos zouden de lichten de pieren op het 
strand verstrooien. De absurditeit is dat een laatste hinderpaal voor een project van 20 miljoen euro 
de last van het licht in de padenstructuur in deze duinen betreft. 

- K. Goemaere: Het college heeft een brief gekregen van de werkgroep Landbouwweekend. Niet 
tegen de carrousel, maar er is door de landbouwsector jaren gewerkt aan het imago van de landbouw. 
Een paardencarrousel is daar moeilijk mee te verenigen. 

- T. Dedecker: Een paardencarrousel is wel compatibel met het Landbouwweekend. De werkgroep 
mag niet toegeven aan de intimidatie van bepaalde individuen die zelf doorgaans zonder enige kennis 
van zaken van oordeel zijn dat dit moet verboden worden. 

 

 

Onderwerp: Bibliotheek Leffinge 

Vraag van Robin De Lille:  

"- Wat zijn de plannen met de bibliotheek in Leffinge? Wordt bib effectief gesloten? Wat wordt 
voorzien als alternatief? Leffinge is een gemeente met 2460 inwoners en is nog steeds groeiende. 
Waar moeten kinderen & jeugd naartoe om boeken te lenen?  
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- Waar moeten verenigingen naartoe voor hun activiteiten? Het molenhuis is te klein en biedt te weinig 
comfort voor verenigingen. Het is wel geschikt voor een lezing met heel beperkt publiek of workshops, 
maar niet voor grotere activiteiten. De akoestiek laat te wensen over en de inrichting is nog steeds niet 
afgewerkt. Dit lijkt ons bijgevolg niet de geschikte vervanging voor zaal Centrum." 

Antwoord van VAN MUYSEWINKEL Eddy: 

"De bibliotheek te Leffinge sluit per 31.12.2019. Daarna wordt een drietal maanden voorzien om het 
gebouw om te vormen voor gebruik door verenigingen. 

Er wordt door de schepen voor bibliotheek en de schepen voor onderwijs op korte termijn 
samengezeten met de directies van de scholen, met de bedoeling een regeling te treffen waarbij de 
klassen uit de deelgemeenten naar de hoofdbibliotheek zullen komen voor bibliotheekinstructie en 
boekenwissels. 

Er wordt door de schepen met De Lijn onderhandeld om o.a. tot een vaste busverbinding te komen 
tussen Leffinge en Middelkerke. 

- Nadat de bibliotheek in Leffinge gesloten is zullen aanpassingswerken gebeuren in het gebouw om 
het geschikt te maken voor gebruik door verenigingen. Ook de verenigingen die nu zaal Centrum 
gebruiken, zullen in het gebouw terecht kunnen." 

Uit de bespreking: 

(Vragen 2 en 5 werden samen behandeld.) 

- E. Van Muysewinkel: De meeste bezoekers komen naar het trefpunt, 75% komt om de krant te lezen 
en om iets op te zoeken. Die diensten blijven behouden. Uiteraard gaan we met onze keuze niet 
iedereen blij maken. 

- R. De Lille: Afstand school - bibliotheek en thuis - bibliotheek speelt wel degelijk een rol wat 
bibliotheekbezoek betreft. 

- Burgemeester: We moeten een rationalisatieoefening maken inzake het aantal 
gemeenschapszaaltjes. In de trefpunten wordt vaak de papieren krant gelezen. Er is een tijd 
aangebroken om te digitaliseren. We kiezen voor een nieuw systeem waarbij de bib 80 uur per week 
open is. Door het terugbrengen van het aantal uitleenplaatsen kunnen we ook in een uitbreiding van 
de collectie investeren. 

- Trefpunt Westende zal verhuizen naar de Calidris of de Kilt. 

- Het organiseren van vervoer via een eigen gemeentelijke bus wordt onderzocht. 

- Raadslid F. Spaey vraagt om rekening te houden met de vrijwilligers die het trefpunt "draaiende" 
houden. Dit zal opgevolgd worden. 

 

 

Onderwerp: Autovrije zondag 

Vraag van Robin De Lille:  

"Op zondag 22 september is het autoloze zondag. In Oostende maakt men er een heus stadsfeest 
van. Ook in andere steden en gemeenten wordt op die dag het centrum deels autovrij gemaakt. Zijn er 
in Middelkerke plannen om hieraan deel te nemen?" 

Antwoord van VAN MUYSEWINKEL Eddy: 
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"In Middelkerke zijn er geen initiatieven in het kader van de autoloze zondag." 

Uit de bespreking: 

- Burgemeester: Het organiseren van een autoloze zondag in de gemeente zou verschillende 
doelgroepen treffen. 

Bijna al onze tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en dagtoeristen komen met de wagen naar 
Middelkerke doordat we geen treinstation hebben. 

Die zoeken allemaal een parkeerplaats in en rond de centra. We kunnen deze mensen niet opvangen 
buiten de centra omdat er daar geen parkings zijn. 

De maand september is een heel toeristische maand met veel activiteiten waarbij er nog altijd veel 
bezoekers worden verwacht. 

Op een autoloze zondag is de gemeente bovendien ook onbereikbaar voor mensen die slecht te been 
zijn. Dit zou een impact hebben op een groot deel van de bevolking aangezien hier veel oudere 
mensen wonen die aangewezen zijn op de wagen voor hun verplaatsingen. 

Middelkerke is ook een verbindingsgemeente tussen Oostende en Nieuwpoort. 

Ten slotte betekenen minder bezoekers, minder klanten en minder inkomsten voor onze handelaars. 
We mogen hier het commerciële zeker ook niet uit het oog verliezen. 

- R. De Lille: Dergelijke initiatieven moeten een feestelijk karakter krijgen. Het initiatief kan ook beperkt 
worden tot bepaalde gedeelten of wijken in de gemeente. 

 

 

Onderwerp: Uitbreiding zone 30 

Vraag van Anthony GOETHAELS:  

"Aan de school Ter Strepe is er een zone 30 km/u tot aan Middelpunt (richting Middelkerke). Dan 
terug zone 50km/u.   

Gezien de drukte van de baan is er de vraag gekomen  of er een mogelijkheid bestaat om de zone 30 
uit te breiden tot aan het zebrapad  van de Tijl Uilenspielgellaan? 

Dit is slechts een kleine uitbreiding van ongeveer een 150 meter die de veiligheid van de 
schoolgaande jeugd alleen maar ten goede zal komen." 

Antwoord van VAN MUYSEWINKEL Eddy: 

"Sinds 1 september 2005 geldt er in elke schoolomgeving een maximale snelheid van 30 km/u. Deze 
maatregel werd ingevoerd in de directe omgeving van scholen. 

Ter hoogte van de scholen Ter Strepe en de Rietzang werd er een variabele zone 30 ingevoerd. Dat 
wil zeggen dat er een zone 30 geldt op de tijdstippen dat leerlingen zich op de openbare weg kunnen 
begeven. Op de andere tijdstippen geldt de maximale snelheid van in de bebouwde kom, namelijk 50 
km/u. 

Aangezien de N318 een Westendelaan een gewestweg is, dient de zone 30 worden ingesteld: 

- bij aankomst van de leerlingen vanaf een halfuur voor aanvang van de schooltijd tot een 
kwartier na aanvang van de schooltijd; 
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- bij vertrek van de leerlingen vanaf een kwartier voor einde schooltijd tot een half uur na einde 
schooltijd. 

Een schoolomgeving mag in principe niet verder reiken dan 100 tot 150 meter rond de betrokken 
school. Van de school naar de Tijl Uilenspiegellaan is het een 300-tal meter. De schoolomgeving kan 
dus niet uitgebreid worden. 

Eventueel kan geopteerd worden voor een zone 30, maar deze maatregel dient dan eerst voorgelegd 
te worden aan de Cel Mobiliteit en het Agentschap Wegen en Verkeer aangezien de weg hun 
bevoegdheid is." 

Uit de bespreking: 

- Geen voorstanders om een permanente zone 30 te maken. Desgevallend kunnen er bijkomende 
waarschuwingsborden geplaatst worden. 

 

 

Onderwerp: Trefpunt Westende en bibliotheek Leffinge 

Vraag van Frederick Spaey:  

"Klopt het dat het trefpunt Westende en de bib in Leffinge gesloten worden?" 

Antwoord van VAN MUYSEWINKEL Eddy: 

(Deze vraag werd samen behandeld met vraag 2.) 

 

 

Onderwerp: Avondmarkt Lombardsijde 

Vraag van Frederick Spaey:  

"Is er reeds een evaluatie geweest van de avondmarkt in Lombardsijde?" 

Antwoord van LEJAEGHERE Natacha: 

"Verschillende mensen hebben mij aangesproken dat ze het beu waren om 34 jaar lang de 
avondmarkt voor de deur te hebben. Het verleggen van de tram bood ook meteen een opportuniteit 
voor het gebruik van het Dorpsplein. We hebben  met de organisatoren van de avondmarkten 
gesproken. Zij waren voor het idee te vinden. De meeste avondmarkten waren een succes. We gaan 
kijken of het interessant is om het aantal markten in te krimpen en meer te centraliseren rond het 
seizoen. We gaan er zeker nog mee door en bekijken verder de situatie. Een Dorpsplein moet leven 
en we zullen er alles aan doen om daar opnieuw leven in te brengen." 

Uit de bespreking: 

Raadslid F. Spaey suggereert om het Dorpsplein te egaliseren zodat het plein makkelijker en veiliger 
begaanbaar is. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur. 
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de algemeen directeur wnd. de voorzitter 

 

 

 

Pascal Van Looy         Tom Dedecker 

 


