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Verslag gemeenteraadszitting op 14/02/2019 

Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
J.M. Dedecker, wnd. voorzitter voor agendapunt: 3; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
G. Galle, B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, 
L. Landuyt, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, 
L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, 
raadsleden; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
J. Duchi, korpschef; 
 
P. Ryckewaert, algemeen directeur; 

 

Verontschuldigd:  ; 
 

 

  

P. Van Looy, sectorfunctionaris administratie, woont de volledige zitting bij als deskundige, onder 
meer met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag.  

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

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

Door de voorzitter wordt aan de raad kennis gegeven van: 

- Het besluit van de gouverneur dd. 20/12/2018 houdende de goedkeuring van de 

begrotingsrekening 2017, de balans per 31/12/2017 en de resultatenrekening over het 

dienstjaar 2017 van de politiezone Middelkerke, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 

14/06/2018. 

 

- Ministerieel besluit dd. 24/01/2019 houdende de vernietiging van de beslissing van de 

gemeenteraad van Middelkerke dd. 30 augustus 2018 betreffende diverse wijzigingen aan de 

rechtspositieregeling voor wat betreft de salarisschaal op persoonlijke titel toegekend aan de 

algemeen directeur en de salarisschaal op persoonlijke titel toegekend aan de adjunct-

financieel directeur van het gemeentebestuur van Middelkerke. 
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2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 03/01/2019 - goedkeuring 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Eedaflegging financieel directeur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Dhr. Tom Dedecker, voorzitter, verlaat de zitting voor de behandeling van dit agendapunt in 
toepassing van artikel 27 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Overeenkomstig het besluit van de voorzitter van de gemeenteraad dd. 06/02/2019 ivm zijn 
vervanging als voorzitter bij tijdelijke afwezigheid in toepassing van artikel 7§5 derde lid van 
voornoemd decreet wordt het voorzitterschap waargenomen door dhr. J.M. Dedecker, burgemeester; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 12/07/2018 (25) houdende de voltijdse aanstelling van 
mevr. Roseline Keereman als financieel directeur vanaf 01/08/2018; 

Gezien artikel 163 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Mevrouw Roseline Keereman wordt vervolgens uitgenodigd om de voorgeschreven eed af te leggen 
in handen van de voorzitter “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”. 

Bijgevolg; 

Stelt vast: 

Dat mevrouw Roseline Keereman, financieel directeur met ingang van 01/08/2018, de in artikel 163 
van het decreet over het lokaal bestuur voorgeschreven eed heeft afgelegd in handen van de dd. 
voorzitter, waarvan akte tijdens de zitting werd opgemaakt en ondertekend door de dd. voorzitter en 
de financieel directeur. 

4. Eedaflegging adjunct-financieel directeur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op beslissing van de gemeenteraad dd. 12/07/2018 (23) houdende aanstelling van mevr. Ann 
Desseyn als adjunct-financieel directeur met ingang van 01/08/2018; 

Gezien artikel 163 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien artikel 6 van het decreet van 25 mei 2018 houdende wijziging van het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur; 

Mevr. Ann Desseyn wordt vervolgens uitgenodigd om de voorgeschreven eed af te leggen in handen 
van de voorzitter “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”. 

Bijgevolg; 

Stelt vast:  

Dat mevrouw Ann Desseyn, adjunct-financieel directeur met ingang van 01/08/2018, de in artikel 163 
van het decreet over het lokaal bestuur voorgeschreven eed heeft afgelegd in handen van de 
voorzitter, waarvan akte tijdens de zitting werd opgemaakt en ondertekend door de voorzitter en de 
adjunct-financieel directeur. 
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5. Definiëring dagelijks personeelsbeheer - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid het artikel 41,8e en het artikel 170; 

Overwegende dat de beschrijving van het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ aan de gemeenteraad 
wordt overgelaten; 

Gelet op het feit dat het bijgevolg noodzakelijk is om dit begrip te omschrijven; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 10/09/2009 (10) i.v.m. de definiëring van dagelijks 
personeelsbeheer; 

Gezien het voorstel om deze tekst te actualiseren; 

Overwegende dat dit voorstel tegemoet komt aan de gemeentelijke behoefte; 

Bijgevolg; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het begrip “dagelijks personeelsbeheer” zoals bedoeld in het artikel 41,8e en het artikel 170 – 2e lid 
wordt omschreven als volgt: 

1. Individueel personeelsbeheer: 

 Opmaak functiebeschrijvingen (zie toelichting bij artikel 7 laatste lid van het verslag 
aan de Vlaamse Regering bij het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
Provinciepersoneel van 7 december 2017); 

 Opdrachthouderschap (artikel 93 van dat Rechtspositiebesluit); 

 Opdracht tot permanentieplicht (artikel 148 van dat Rechtspositiebesluit); 

 Toestemming dienstreizen en meest geschikte vervoermiddel (artikel 154 van dat 
Rechtspositiebesluit); 

 Allerlei individuele verlofaanvragen; 

 Loopbaanonderbreking, zorgkrediet en andere tijdelijke loopbaanmaatregelen; 

 Tijdelijke vervangingscontracten voor de duur van maximum 6 maanden naar 
aanleiding van ziektes, voor loopbaanonderbreking en voor zwangerschapsverlof; 

 Verlof voor opdracht, onder voorbehoud van de nadere regels van de gemeenteraad 
voor het indienen van verlofaanvragen en het toekennen van verlof (artikel 207 van 
het Rechtspositiebesluit); 

 De individuele weddevaststelling (artikel 112, laatste lid van het Rechtspositiebesluit) 
inclusief meerekenbare anciënniteiten; 

 Uitlenen van personeel aan een gebruiker (zonder overdracht werkgeversgezag); 

 NIET: terbeschikkingstelling (bevoegdheid aanstellende overheid – artikel 185 §2 van 
het Decreet Lokaal Bestuur); 

 NIET: disponibiliteit (artikel 193 van het Rechtspositiebesluit), wordt beschouwd als 
aanstellingsbevoegdheid; 

 NIET: ambtshalve herplaatsing (artikelen 98 en 101 van het Rechtspositiebesluit), 
wordt als aanstellingsbevoegdheid beschouwd. 
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2. Individuele toepassing van de bepalingen met betrekking tot vorming en evaluatie en 
dergelijke: 

 Individuele opvolging van de evaluatie (artikel 49 van het Rechtspositiebesluit); 

 Vormingsaanvragen (uitgezonderd de vormingsaanvragen voor het buitenland); 

 Concrete invulling van het recht en de plicht op vorming, onder voorbehoud van wat 
de gemeenteraad in het vormingsreglement bepaalt (artikel 54 van het 
Rechtspositiebesluit). 

3. Toepassing van de lokale rechtspositieregeling: 

 De evaluatieprocedure intern organiseren binnen de door de gemeenteraad bepaalde 
termijnen (artikel 46 van het Rechtspositiebesluit); 

 Onkostenvergoedingen, na delegatie door de gemeenteraad (artikel 155 van het 
Rechtspositiebesluit); 

 Andere zaken, bepaald en toegewezen in de lokale rechtspositieregeling. 

4. Collectief personeelsbeheer: 

 Vastleggen van vakantieperiodes, maar onder voorbehoud van de nadere regels die 
de raad hierover kan uitwerken (artikel 176 van het Rechtspositiebesluit); 

 NIET: feestdagen (zie hoger) 

 Dienstvrijstellingen, vermeld in artikel 9.11.8 in de lokale rechtspositieregeling. 

Artikel 2:  

Deze beslissing wordt opgenomen bij de functiebeschrijving van de algemeen directeur om er 
integraal deel van uit te blijven maken. 

Artikel 3: 

Het besluit van de gemeenteraad dd. 10/09/2009 (10) houdende de definiëring van dagelijks 
personeelsbeheer wordt opgeheven met onmiddellijke ingang. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. Delegatie inzake rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van 

gemeenteraad naar college van burgemeester en schepenen - goedkeuring 

Raadslid F. Spaey vraagt naar de juiste beweegredenen van het college. Hij is niet akkoord met de 
stelling dat een procedure via de gemeenteraad te traag zou zijn, want de raad vergadert quasi 
maandelijks. Een debat in de gemeenteraad is te verkiezen boven de beslotenheid van het college. 
De vorige meerderheid werd de soms verdoken manier van beslissen verweten, maar dit voorstel 
impliceert minstens hetzelfde. De voorzitter betwist de redenering van het raadslid, het college kan 
sneller beslissen en directer op de bal spelen dan de gemeenteraad. Democratische controle op de 
besluitvorming blijft mogelijk. De huidige meerderheid wil transparant zijn. De werkwijze maakt de 
procedure ook eenvoudiger en de vraag om deze regeling in te voeren is trouwens afkomstig van de 
administratie zelf. De meeste wijzigingen zijn trouwens ook niet ingrijpend. 

De burgemeester bevestigt dat tegemoet gekomen wordt aan een vraag van de administratie, dat de 
raadsleden geïnformeerd zullen worden, dat er sneller kan beslist worden in functie van de behoeften. 
Volgens hem is er de voorbije 6 jaren trouwens geen discussie geweest in de raad wanneer dossiers 
in verband met het organogram en de rechtspositieregeling aan bod kwamen. Een en ander is voor 
een raadslid trouwens moeilijk te volgen. 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gelet op artikel 57 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij het college van burgemeester en 
schepenen zijn bevoegdheid kan delegeren naar de algemeen directeur onder voorbehoud van de 
niet-delegeerbare bevoegdheden vermeld in het tweede lid; 

Gelet op artikel 57 2e lid van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij het college van burgemeester en 
schepenen de bevoegdheid met betrekking tot de rechtspositieregeling niet kan toevertrouwen aan de 
algemeen directeur; 

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

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van F. Annys, M. Declerck, G. Galle, F. Spaey, J. Töpke en B. Vandekerckhove die 
tegen stemmen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het college van burgemeester en schepenen wordt bevoegd voor: 

 De vaststelling en wijziging van de lokale rechtspositieregeling (inclusief de bijlagen en 
permanentieregeling, voor zover niet strijdig met de wettelijke of decretale bepalingen); 

 Het vaststellen en wijzigen van het organogram; 

 Het vaststellen en wijzigen van de personeelsformatie (dit houdt o.m. in dat het college van 
burgemeester en schepenen bevoegd wordt om te beslissen of de personeelsformatie in 
dezelfde of in gewijzigde vorm behouden blijft). 

Artikel 2:  

Dit besluit is van toepassing vanaf 15/02/2019. 

Stemming: 19 stemmen voor, 6 stemmen tegen 

7. Verkoop stuk grond aan Aquafin NV i.h.k.v. realisatie pompstation Slijpesteenweg - 

goedkeuren verkoopbelofte 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het perceel grond gekend onder de sectie D, Middelkerke 5e afdeling/Leffinge perceel 356F; 

Gezien dit perceel grond eigendom is van de gemeente Middelkerke; 

Gezien Aquafin de bouw plant van een pompstation langs de Slijpesteenweg en dit op een deel van 
bovengenoemd perceel grond; 

Gelet op de vraag van Aquafin om, voor de realisatie van dit pompstation, 120 m² van dit betreffende 
perceel te kunnen verwerven van de gemeente Middelkerke; 

Gelet op het grondverwervingsplan opgemaakt in opdracht van Aquafin door studiebureau Sweco; 

Overwegend het voorstel van Aquafin om voor de aankoop aan de gemeente Middelkerke een waarde 
van € 6/ m² toe te kennen op basis van een referentieschattingsverslag uitgevoerd door landmeter-
expert Philip Derck op verzoek van Aquafin; 
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Gezien het voorstel van verkoopbelofte namens de gemeente Middelkerke, opgemaakt en 
overgemaakt door Aquafin, waarbij de gemeente zich ertoe verbindt het betreffende stuk grond te 
verkopen aan Aquafin; 

Overwegende dat deze verkoopbelofte dient goedgekeurd te worden; 

Gezien Aquafin beroep doet op notaris Jo Vileyn uit Nieuwpoort die de akte zal verlijden; 

Gezien het niet noodzakelijk wordt geacht dat de gemeente Middelkerke in dit dossier een eigen 
notaris aanstelt; 

Overwegende dat deze verkoop kadert in het algemeen belang; 

Gezien alle kosten, erelonen en rechten verbonden aan deze akte gedragen zullen worden door 
Aquafin; 

Gezien het visum van de financieel directeur niet noodzakelijk is; 

Beslist: 

Artikel 1: 

De gemeente Middelkerke gaat akkoord om een deel van kadastraal perceel 356F, sectie D, 
Middelkerke 5e afdeling/Leffinge met een oppervlakte van 120 m², te verkopen aan Aquafin nv tegen 
de prijs van €6 / m² in het kader van de bouw en realisatie van een pompstation langs de 
Slijpesteenweg en keurt hierbij de verkoopbelofte waarbij de gemeente zich ertoe verbindt het 
betreffende stuk grond te verkopen aan Aquafin nv, dewelke als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd 
om er integraal deel van uit maken, goed.  

Artikel 2: 

Alle kosten, erelonen en rechten verbonden aan deze transactie zullen gedragen worden door Aquafin 
nv.  

Artikel 3: 

De gemeente Middelkerke zal beroep doen op dezelfde notaris als deze aangeduid door Aquafin nv, 
nl. notaris Vileyn uit Nieuwpoort. 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokken diensten en aan Aquafin nv. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Verlenging concessie lavatories - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 09/04/2015 tot goedkeuring van het bestek voor de 
concessies voor de uitbating van de lavatories (2015-2018); 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 02/06/2015 (75) waarbij 
lot 1 (lavatorie Meeuwenlaan) werd toegewezen aan mevr. Pollentier Christiana; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 02/06/2018 (77) waarbij 
lot 2 (lavatorie Flandrialaan) werd toegewezen aan mevr. Liliane Elegeert; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 22/01/2019 waarbij de 
concessie lavatorie Flandrialaan (lot 2) werd overgedragen van Mevr. Liliane Elegeert naar mevr. 
Claudette Vanhulle; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23/06/2015 (44) waarbij 
lot 3 (lavatorie Casino West) werd toegewezen aan mevr. Marie Troisi; 
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23/06/2015 (45) waarbij 
lot 4 (lavatorie Casino Oost) werd toegewezen aan mevr. Jacqueline T’Jonck; 

Gezien de concessie voor de lavatories ten einde is gelopen op 31/12/2018; 

Gelet op de bestuurswissel in de gemeente Middelkerke na de verkiezingen van 14/10/2018; 

Gelet op de bespreking met de burgemeester dd. 07/01/2019; 

Gezien de lavatories minstens voor het publiek opengesteld moeten zijn tijdens de periodes en uren 
dat de strandbars bij de lavatorie open zijn voor het publiek; 

Gelet op het tijdsgebrek om een volledig nieuw bestek voor de concessie uit te schrijven vanaf 2019 
gezien het nieuwe seizoen voor de strandbars in Middelkerke er weldra aankomt; 

Overwegende het voorstel om de bestaande concessie, die ten einde liep op 31/12/2018, te verlengen 
met de duur van 1 jaar, nl. tot en met 31/12/2019 met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2019; 

Overwegende dat alle bepalingen uit de concessieovereenkomst zoals goedgekeurd op de 
gemeenteraad dd. 09/04/2015 alsook de concessievergoedingen van toepassing blijven; 

Gezien het akkoord van de 4 concessionarissen met deze tijdelijke verlenging van 1 jaar; 

Gezien het visum van de financieel directeur niet noodzakelijk is; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraad gaat akkoord om de bestaande concessie voor de lavatories (Meeuwenlaan, 
Flandrialaan, Casino Oost en Casino West) tijdelijk te verlengen voor de duur van 1 jaar, nl. tot en met 
31/12/2019 met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2019.  

De concessievoorwaarden, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad dd. 09/04/2015, blijven integraal 
van toepassing. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de concessionarissen van de lavatorie Flandrialaan, 
Meeuwenlaan, Casino Oost en Casino West, aan de boekhouding en eventueel andere betrokken 
diensten. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

9. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - hervaststelling  

Op de vraag van raadslid F. Annys of dit reglement definitief is voor de volgende 6 jaren, antwoordt de 
voorzitter dat er wijzigingen mogelijk zijn in functie van de omstandigheden.  

Raadslid F. Annys stelt dat de regeling in verband met het vragenrecht in 2016 door het toenmalig 
bestuur werd aangepast wegens de problematiek die zich toen stelde. Hij vraagt om deze regeling 
opnieuw aan te passen en de daarvoor bestaande regeling opnieuw in te voeren. De burgemeester 
stelt dat het uit respect is dat de bestaande regeling werd overgenomen. Er zal een vragenuurtje voor 
burgers georganiseerd worden. De voorzitter vindt het niet passend dat het raadslid de invoering van 
de regeling destijds van het vragenrecht in de schoenen schuift van de voormalige coalitiepartner, te 
meer daar de voorzitter en de burgemeester deel uitmaakten van zijn fractie. 

Raadslid R. De Lille formuleert 2 suggesties. Hij vraagt of er nog een papieren versie nodig is van de 
dossiers in het digitaal tijdperk en de mogelijkheden van Cobra. De voorzitter antwoordt dat dit nog 
steeds wettelijk verplicht is. Het raadslid verklaart zich akkoord met deze toelichting. Het raadslid 
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vraagt of er concrete plannen zijn om het zittingsverslag te vervangen door een audioverslag. De 
burgemeester antwoordt dat er naast een eventueel audioverslag nog steeds een schriftelijk verslag 
zal nodig zijn al is het maar in functie van de raadpleegbaarheid. Er wordt gekeken naar een oplossing 
om met minimale kosten audio-opnames te realiseren. 

Raadslid A. Goethaels vraagt of de agenda en/of de dossiers voor de raadszitting niet vroeger ter 
beschikking kunnen gesteld worden, want de wettelijke termijn is soms te kort. De voorzitter kan 
begrip opbrengen voor deze vraag en stelt dat dit één van de overwegingen is om een 
raadscommissie op te richten. Antwoordend op de opmerking van raadslid A. Goethaels of die 
commissie minstens enkele dagen voor de raadszitting zal bijeenkomen stelt de burgemeester dat dit 
de bedoeling is. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen en tevens handelend als politieraad van de 
lokale politie van Middelkerke - PZ5451; 

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

Gezien artikel 38 van het decreet lokaal bestuur; 

Gezien het nodig is om het bestaande huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te passen 
en opnieuw vast te stellen; 

Gezien de aanpassingen o.a. het gevolg zijn van:  

- het in voege treden van het decreet over het lokaal bestuur; 

- wijzigingen aan het statuut van de lokale mandataris ingevolge het besluit van de Vlaamse 

regering van 06/07/2018; 

- de gewenste verduidelijking en bijsturing van enkele regelingen eigen aan de gemeente; 

Gezien het ontwerp van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt hervastgesteld als volgt: 
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Bijeenroeping gemeenteraad 

Artikel 1: 

§ 1. - De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het 
vereisen en ten minste tienmaal per jaar. 

§ 2. - De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping 
met als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan.  Hierbij stelt de voorzitter voor 
gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op. 

§ 3. - De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:  

1° een derde van de zittinghebbende leden;  

2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad 
nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 
15 augustus; 

3° het college van burgemeester en schepenen;  

4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden 
van de burgemeester. 

In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda vermelden, 
met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde 
vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan de 
gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de 
oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen.  

De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met 
de voorgestelde agenda. 

Artikel 2: 

§ 1. - De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid 
bezorgd. Dit gebeurt via mail aan het mailadres dat de gemeenteraadsleden medegedeeld hebben 
aan het secretariaat. Bij defect van het mailsysteem van de gemeente of de gemeentelijke provider 
gebeurt de oproeping schriftelijk. 

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 

Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de gemeenteraad 
als de OCMW-raad spoedeisende punten zijn. 

§ 2. - De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de 
vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt waarover een 
beslissing moet worden genomen, alsook de voorstellen van beslissing. De agendapunten moeten 
voldoende duidelijk omschreven zijn. 

Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad en de 
OCMW-raad. 
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Artikel 3: 

§ 1. - Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van 
de gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de 
algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Noch een lid van het 
college van burgemeester en schepenen, noch het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid 
gebruik maken. 

§ 2. - De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter 
van de gemeenteraad, onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende 
toegelichte voorstellen. 

 

Openbare of besloten vergadering 

Artikel 4: 

§ 1. - De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. 

§ 2. - De vergadering is niet openbaar als: 

1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan 
de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 

2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot 
behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige 
bezwaren tegen de openbaarheid. 

De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van het 
meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar. 

Artikel 5: 

De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in 
tuchtzaken.  

Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeenteraad, 
waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van het openbare deel 
afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de OCMW-raad 
waarna de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering 
van de OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad.  

Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in 
besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van de gemeenteraad, enkel 
met dit doel, worden onderbroken.  

Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in 
openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende 
gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval van de eedaflegging 
van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, worden onderbroken. 

Artikel 6: 

De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de 
besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 

Informatie voor raadsleden en publiek 
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Artikel 7: 

§ 1. - Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt 
minstens door publicatie op de website van de gemeente uiterlijk acht dagen voor de vergadering. 

Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur 
nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt. 

In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de 
aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt. 

§ 2. - De agenda met toelichtende nota wordt via mail bezorgd aan de lokale perscorrespondenten. 
Aan de agenda kan tevens via alle bijkomend nuttig geachte maatregelen bekendheid gegeven 
worden. 

Artikel 8: 

§ 1. - De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering 
die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, 
openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te 
overhandigen overeenkomstig de regels in verband met openbaarheid van bestuur. 

§ 2. - De uitoefening van de rechten toegekend in §1 gebeurt volgens volgende modaliteiten: 

De inzage en toelichting gebeuren tijdens de openingsuren van het secretariaat. 

Betrokkene dient zich vooraf te melden bij het secretariaat. Op het secretariaat wordt een register 
bijgehouden van de personen die van de rechten toegekend in §1 gebruik maken. 

Het tijdstip en de meldingsplicht is niet van toepassing op personen die uitgenodigd worden door een 
gemeenteraadslid. De overige bepalingen van deze paragraaf zijn overeenkomstig van toepassing op 
deze personen. Het uitnodigende gemeenteraadslid is in eerste instantie verantwoordelijk voor de 
naleving ervan. 

De rechten bedoeld in § 1 zijn niet van toepassing op de dossiers van de gesloten zitting en de 
dossiers of dossiergedeelten die onttrokken worden aan het inzagerecht overeenkomstig de regeling 
betreffende de openbaarheid van bestuur of andere regelgeving. 

De uitoefening van de rechten bedoeld in §1 mogen de normale werking van de diensten en het 
bestuur niet hinderen. 

De inzage en de uitleg worden gratis verleend. Voor het bekomen van kopies dient volgende 
kopieprijs betaald te worden: € 0,10 per A4 zwart/wit recto en € 0,50 per A4 kleur recto. 

De inzage van een dossier of de toelichting bij een dossier kan geweigerd worden omwille van 
grondige reden (onredelijkheid, vaagheid, wettelijke of reglementaire beperkingen, …). 

De dossiers van een geplande zitting van de gemeenteraad liggen ter inzage 7 dagen voor de dag 
van de vergadering. 

De inzage en de toelichting worden gegeven in gemeentelijke lokalen. 

Eventuele misbruiken bij de uitoefening van de bij §1 verleende rechten zullen op passende wijze 
gesanctioneerd worden overeenkomstig de regelgeving ter zake. 

§ 3. – Voor eenieder die de raadszitting bijwoont ligt de agenda met toelichting kosteloos ter 
beschikking. 

§ 4. - Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden 
door ze beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in het gemeentelijk informatieblad, in een 
elektronische nieuwsbrief, op de website van de gemeente en –indien opportuun geacht- via 
persberichten. 
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§ 5. - De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op de 
webstek van de gemeente zoals bepaald in art. 285 tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur. 

Artikel 9: 

§ 1. - Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke 
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de 
agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het intranet (via 
cobra@home) ter beschikking gehouden van de raadsleden. 

De papieren dossiers liggen ter inzage in de raadzaal. De raadsleden kunnen er vóór de vergadering 
kennis van nemen. 

Buiten de kantooruren liggen de dossiers ter inzage in de raadzaal en dienen de raadsleden gebruik 
te maken van hun sleutel en persoonlijke toegangscode tot het gemeentehuis en dit overeenkomstig 
de van toepassing zijnde regeling ivm het betreden van het gemeentehuis buiten de voorziene 
diensturen. 

Omwille van gemotiveerde redenen kunnen één of meerdere dossiers op het gemeentesecretariaat of 
bij de algemeen directeur ter inzage liggen in plaats van in de raadzaal. Dit wordt vooraf medegedeeld 
aan de raadsleden (met melding van welke dossiers, de motivering en de raadplegingsmogelijkheden 
buiten de voorziene kantooruren). 

§ 2. – Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening, worden 
op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken wordt aan ieder lid 
van de gemeenteraad bezorgd. 

Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping in art. 2 §1 
van dit reglement. In functie van de omstandigheden (bijv. omvang en/of formaat van de documenten) 
kunnen de stukken op papier bezorgd worden. 

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan 
hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld. 

§ 3. – Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem 
aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers 
voor de vergadering van de gemeenteraad.  

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de 
feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 

De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per mail aan de algemeen directeur. 

Op een schriftelijke vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge toelichting 
wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt overeengekomen 

Artikel 10: 

§ 1. - De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, 
ongeacht de drager, die het bestuur van de gemeente betreffen. 

§ 2. - De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als 
de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd 
aan de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via mail in de vorm van een bundeling van de notulen via 
een verslag aan het mailadres dat de gemeenteraadsleden medegedeeld hebben aan het 
secretariaat. Bij defect van het mailsysteem van de gemeente of de gemeentelijke provider gebeurt de 
verzending via gewone post.  

§ 3. – De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de 
gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden. 

§ 4. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de 
diensten waar de betrokken stukken zich bevinden geopend zijn: 
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 1° de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente en de gemeentelijk extern 
verzelfstandigde agentschappen; 

 2°de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijk extern verzelfstandigde 
agentschappen, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 

 3° de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 

 4° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; 

 5° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en 
schepenen, wat de delen betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn; 

 6° de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden; 

 7° de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en 
retributiereglementen; 

§ 5. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 10 en art. 11, § 2 hebben de raadsleden het 
recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente. 

Het college van burgemeester en schepenen zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden 
deze andere documenten kunnen raadplegen. 

Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten 
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk 
mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 

Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag 
meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 

Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week 
volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien 
van inzage. 

§ 6. - De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en stukken betreffende het 
bestuur van de gemeente. 

De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier dat hen 
daartoe ter beschikking wordt gesteld. 

De gemotiveerde beslissing van het college tot weigering van het verstrekken van een afschrift moet 
uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden 
meegedeeld. 

§ 7. - De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de 
gemeente opricht en beheert te bezoeken, incl. de autonome gemeentebedrijven. 

Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de 
raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op 
welke dag en uur.  

Tijdens het bezoek aan een gemeentelijke inrichting moeten de raadsleden passief optreden. Zij 
mogen zich niet mengen in de werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als bezoeker. 

Artikel 11: 

§ 1. - De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen 
vragen te stellen. 

§ 2. - Vragen mogen niet verplichten tot het maken van kostbare studies, enquêtes of opzoekingen. 
Ze mogen ook niet bedoeld zijn om de persoonlijke intenties van de leden van het college te kennen. 
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§ 3. - De vragen moeten voldoende gepreciseerd zijn om toe te laten een correct antwoord te 
formuleren. 

Artikel 12: 

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.  

Schriftelijke vragen worden bij de algemeen directeur ingediend -bij voorkeur- via mail aan 
secretariaat@middelkerke.be of via post of afgifte.  

De algemeen directeur bezorgt de vraag aan de voorzitter van de gemeenteraad én aan de leden van 
het college van burgemeester en schepenen. 

Het aantal schriftelijke vragen bedoeld in dit artikel is onbeperkt. 

Artikel 13: 

Na de afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden vragen stellen 
over aangelegenheden die niet op de agenda zijn ingeschreven en over alle onderwerpen die tot de 
bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. 

De vragen die materies betreffen inzake politie worden gesteld na de behandeling van de 
agendapunten ivm de lokale politie waarbij de gemeenteraad tevens zetelt als politieraad. 

De volledige en letterlijke tekst van de vraag bedoeld in dit artikel dient 48 uren vóór het aanvangsuur 
van de vergadering bij de algemeen directeur ingediend via mail aan secretariaat@middelkerke.be. 
(Indien de raadszitting op een maandag plaatsvindt, dient de vraag uiterlijk om 24 uur op de 
donderdag die de week van de raadszitting voorafgaat, ingediend te worden via mail aan 
secretariaat@middelkerke.be.) 

De algemeen directeur bezorgt de vraag aan de voorzitter van de gemeenteraad én aan de leden van 
het college van burgemeester en schepenen. 

Antwoorden namens het college van burgemeester en schepenen worden door de burgemeester 
gegeven. 

Op een zelfde vergadering kan een raadslid niet meer dan 4 (vier) dergelijke vragen stellen, met een 
maximum van 10 (tien) per fractie.  

Deze vragen worden ten laatste tijdens een volgende zitting beantwoord. Schriftelijke antwoorden 
worden aan alle raadsleden bezorgd. 

Indien de vraag betrekking heeft op aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken zal ze in 
besloten vergadering worden behandeld.  

Quorum 

Artikel 14: 

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De namen van 
de leden, die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld. 

Artikel 15: 

§ 1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de 
zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet 
voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de 
vergadering niet kan plaatsvinden. 

§2. - De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden 
aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 
beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
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In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden 
de bepalingen van artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur overgenomen. 

Wijze van vergaderen 

Artikel 16: 

§ 1. - De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de 
vergaderingen. 

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om 
geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

§ 2. - Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de 
gevallen voorzien in het DLB. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een 
bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie, 
toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming, 
kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de 
voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming. 

§ 3. - Kloksgewijs te rekenen vanaf de voorzitter is de schikking in de raadzaal als volgt: algemeen 
directeur, schepenen grootste meerderheidsfractie volgens rangorde, korpschef (indien raad tevens 
zetelt als politieraad), verslaggever-deskundige, raadsleden oppositiefracties (fracties in alfabetische 
volgorde), raadsleden grootste meerderheidsfractie (2), raadsleden kleinste meerderheidsfractie, 
schepenen kleinste meerderheidsfractie volgens omgekeerde rangorde en burgemeester. Binnen de 
fracties nemen de raadsleden kloksgewijs in alfabetische volgorde plaats. 

Artikel 17: 

§ 1. - De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die 
de raad aanbelangen. De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld 
staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist. 

§ 2. - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen.  

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige 
leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen 
vermeld. 

Artikel 18: 

§ 1. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te 
komen over het voorstel. De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, 
ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden. 

§ 2. - Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan 
het woord komen. 

De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven. 

Artikel 19: 

Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.  

In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag,waarvan 
de bespreking wordt geschorst: 

 1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 

 2° om de verdaging te vragen; 
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 3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie; 

 4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou 
behandeld worden; 

 5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 

 6° om naar het reglement te verwijzen. 

Artikel 20: 

De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter 
stemming gelegd. 

Artikel 21: 

Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het 
reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de 
voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging 
het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen 
worden.  

Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht 
de orde te verstoren. 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en 
die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde 
te verstoren. 

Artikel 22: 

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen 
die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.  

Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde geroepen. Elk lid dat tot de orde 
werd geroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde 
gehandhaafd of ingetrokken wordt. 

Artikel 23: 

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van 
goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen 
verwijderen. 

De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal 
bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene. 

Artikel 24: 

Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de 
voorzitter er anders over beslist. 

Artikel 25: 

Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang 
wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal 
schorsen of sluiten. Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden 
van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. Van deze schorsing of sluiting wordt melding 
gemaakt in de notulen. 

Artikel 26: 
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Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt 
voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking. 

Wijze van stemmen 

Artikel 27: 

§ 1. - Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de 
vergadering zich moet uitspreken. 

§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, 
blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.  

Artikel 28: 

§ 1. - De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport. 

Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport hebben 
vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de 
OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief 
vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de 
OCMW-raad niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval 
vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad. 

§ 2. - De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport. 

In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer 
onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke deel van het beleidsrapport.  In dat geval mag de 
gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke 
stemming. 

Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden 
gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de 
gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, 
vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een 
volgende vergadering. 

Artikel 29 

§ 1. - De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in §3 van 
dit artikel. 

§ 2. - Er zijn twee mogelijke werkwijzen van stemmen : 

 de mondelinge stemming; 

 de geheime stemming. 

§ 3. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 

1. de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; 

2. het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de gemeentelijke 
bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de 
organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 

3. individuele personeelszaken. 

Artikel 30: 

De mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken. 
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De raadsleden stemmen één na één, te beginnen met de burgemeester en vervolgens kloksgewijs, te 
beginnen met het raadslid dat links naast de voorzitter heeft plaatsgenomen. 

De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming. 

Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is er 
staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van art. 33 van dit 
reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen. 

De leden die zich onthouden, kunnen de redenen van hun onthouding doen kennen.  Deze zullen, op 
hun verzoek, in de notulen worden opgenomen. 

De uitslag van de stemming wordt door de voorzitter bekendgemaakt. 

Artikel 31: 

Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig 
schrijfgerief ter beschikking gesteld.  

De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De ‘ja’-stem of ‘neen’-stem gebeurt door het 
overeenstemmend bolletje op het stembriefje in te kleuren. De ‘onthouding’ gebeurt door het afgeven 
van een blanco stembriefje of door het inkleuren van het overeenstemmend bolletje op het 
stembriefje. 

Voor de stemming en de stemopneming kan de voorzitter zich laten bijstaan door de twee jongste 
raadsleden. Op vraag van de voorzitter gebeurt de stemopneming desgevallend met bijstand van 
gemeentelijke personeelsleden. 

Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. De 
stemopneming gebeurt steeds in de raadzaal. 

Artikel 32: 

Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal 
niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de 
stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 

Artikel 33: 

Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van 
kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele 
aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt 
verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste 
stemmen hebben behaald. 

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan 
wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, 
verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de 
jongste kandidaat de voorkeur. 

Artikel 34: 

Minstens 3 (drie) vrije dagen vóór de raadszitting waarop de betrokken dossiers werden geagendeerd 
dienen de fracties via de fractieleider of zijn gemachtigde gebeurlijke kandidaten voor te dragen voor 
een mandaat in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intern – of extern verzelfstandigde 
agentschappen, verenigingen en dergelijke, behoudens indien anders geregeld. 

De voordracht gebeurt via mail aan het gemeentesecretariaat (secretariaat@middelkerke.be). 

Notulen 

Artikel 35: 
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§ 1. - De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken 
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen 
beslissing heeft genomen.  

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij 
unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of 
zich onthield.   

§ 2. - De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische 
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en 
schriftelijk gestelde vragen en antwoorden.  

De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele 
opname van de openbare zitting van de gemeenteraad. 

Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te 
nemen. 

§ 3. - Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4§2 en artikel 5 van dit 
reglement in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt 
er geen zittingsverslag opgesteld. 

Artikel 36: 

§ 1. - De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad voor worden onder 
de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur. 

§ 2. - De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende 
gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering ter beschikking via het notuleringsprogramma. 

§ 3. - Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de 
gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur 
ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de 
gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 

§ 4. - Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande 
de vergadering opgemaakt en door algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige 
raadsleden ondertekend. 

Artikel 37: 

§ 1. - De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals 
bepaald in artikel 279 tot 283 van het decreet over het lokaal bestuur. 

§ 2. - De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over het 
lokaal bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen 
directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het decreet 
over het lokaal bestuur. 

Fracties 

Artikel 38: 

Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één 
fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op 
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de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 36§2 van het decreet over 
het lokaal bestuur. 

Iedere fractie duidt een fractieleider aan en geeft daarvan kennis aan de voorzitter van de 
gemeenteraad.  

De fractieleider is het eerste aanspreekpunt van de fractie. Documenten uitgaande van een 
gemeentelijk orgaan en bestemd voor een fractie worden aan de fractieleider gericht. 

Raadscommissies 

Artikel 39: 

De gemeenteraad richt volgende commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden: 

- gemeenteraadscommissie algemeen beleid 

- gemeenteraadscommissie vrije tijd en toerisme 

Artikel 40: 

De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, 
het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven 
aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.  

De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. 

Artikel 41: 

Het aantal stemgerechtigde leden per commissie bedraagt 9 (negen).  

De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens het 
stelsel D’Hondt.  

De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de 
fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger 
is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties.  

De verdeling over de fracties van de gemeenteraad wordt als volgt vastgesteld: 

Fracties Aantal 

stemgerechtigde 

leden 

Aantal leden 

raadgevende 

stem 

CD&V : 3 zetels 1 0 

Groen : 1 zetel 0 1 

Lijst Dedecker : 14 zetels 6 0 

N VA : 1 zetel 0 1 

Open Vld : 6 zetels 2 0 

 

Artikel 42: 

§ 1. Elke fractie wijst de mandaten toe die haar toekomen door middel van een voordracht, gericht aan 
de voorzitter van de gemeenteraad.  
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Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten 
te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van 
voorkomen op de akte van voordracht.  

§ 2. - Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht 
eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet 
meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid 
van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de 
commissie. 

§ 3. - Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat commissieleden 
ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-
commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat commissielid slechts uit twee 
verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte 
ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

§ 4. - Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt. 

§ 5. - Een stemgerechtigd lid of een lid met raadgevende stem die voor een vergadering van de 
commissie verontschuldigd is kan zich voor die vergadering in de commissie laten vervangen door 
een raadslid die tot dezelfde fractie behoort. Die via brief of mail aangewezen vervanger treedt - wat 
de commissie betreft - in alle rechten en plichten van het lid die het tijdelijk vervangt. 

Artikel 43: 

Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid.  

De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een 
commissie. 

De voorzitter wordt aangewezen door de gemeenteraad.  

Artikel 44: 

De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor 
de gemeenteraad (zie art. 4 t.e.m. 6 van dit reglement) zijn de vergaderingen van de commissies niet 
openbaar. 

De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Het aantal zittingen van de commissie algemeen beleid die recht geven op een presentiegeld is 
beperkt tot maximum 10 per kalenderjaar. Het aantal zittingen van de commissie vrije tijd en toerisme 
die recht geven op een presentiegeld is beperkt tot maximum 20 per kalenderjaar. 

De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het openbaar. Onder dezelfde 
voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 29§3 van dit reglement) is de stemming geheim.  

De raadsleden kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij geen 
deel uitmaken, bijwonen.  

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een 
aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd.  

De algemeen directeur kan de vergaderingen van de commissies bijwonen als waarnemer. 

De taak van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer ambtenaren 
van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college van 
burgemeester en schepenen. 

Artikel 45: 
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Tenzij anders geregeld in dit reglement, zijn inzake de bijeenroeping, de werking en de besluitvorming 
m.b.t. de commissies mutatis mutandis dezelfde regels van toepassing als deze m.b.t. de 
gemeenteraad. 

Presentiegelden 

Artikel 46: 

Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld 
verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 

1° de gemeenteraad; 

2° de gemeenteraadscommissies (met inbegrip van de vergaderingen waarvoor de raadsleden 
overeenkomstig artikel 37, §3, vierde lid, van het decreet over het lokaal bestuur aangewezen zijn als 
lid met raadgevende stem). Niet stemgerechtigde leden van de commissie, andere dan deze die  
aangewezen zijn als lid met raadgevende stem of deze die optreden als vervanger van een 
stemgerechtigd lid of lid met raadgevende stem , krijgen geen presentiegeld toegekend voor het 
bijwonen van een zitting van een gemeenteraadscommissie. 

3° de vergaderingen waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft maar waarvoor het 
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt; 

4° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond; 

Er wordt slechts één presentiegeld per zitting toegekend, ongeacht de duur van de zitting. 

Artikel 47: 

Met ingang van 01/01/2019 bedraagt het presentiegeld € 175. 

De voorzitter van de gemeenteraad (met uitzondering van de burgemeester en de schepenen) 
ontvangt dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit.  

Een plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad (met uitzondering van de burgemeester en de 
schepenen) heeft recht op dubbel presentiegeld indien de vervanging minstens de helft van het aantal 
agendapunten van de betrokken zitting omvat. 

De voorzitter van een gemeenteraadscommissie ontvangt € 213 presentiegeld voor de vergaderingen 
van de gemeenteraadscommissie die hij voorzit, met behoud van toepassing van het maximum aantal 
zittingen van een commissie die recht geven op een presentiegeld zoals vermeld in artikel 44 derde lid 
van dit reglement. 

Een plaatsvervangend voorzitter van een commissie heeft recht op € 213 presentiegeld indien de 
vervanging minstens de helft van het aantal agendapunten van de betrokken zitting omvat. 

Voor de raadsleden die overeenkomstig artikel 37, §3, vierde lid, van het decreet over het lokaal 
bestuur aangewezen zijn als lid met raadgevende stem is het aantal zittingen van de commissies die 
per kalenderjaar recht geven op een presentiegeld samen genomen beperkt tot het aantal zittingen in 
dat kalenderjaar van de raadscommissie die het vaakst samenkomt in dat kalenderjaar. 

Vergoedingen fracties 

Artikel 48: 

Elke fractie ontvangt een forfaitaire vergoeding ten laste van het gemeentebudget van € 500 per 
raadslid en per jaar als tussenkomst in de algemene kosten voor de werking van de fractie.  
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De fractie kan de ontvangen toelage enkel gebruiken voor de ondersteuning van de eigen werking en 
voor de werking van de raden waar zij deel van uitmaakt. (Voorbeelden: aankoop van diverse 
kantoorbenodigdheden, kosten voor telefoon en internetverbindingen, beheerskosten en 
werkingskosten voor informatica, reis- en verblijfskosten in het kader van de werkzaamheden voor de 
fractie, frankeerkosten, kosten voor fotokopies en drukwerken, drank en maaltijden in het kader van de 
werkzaamheden voor de fractie, kosten voor vorming, opleidingen en congressen voor 
gemeenteraadsleden, diverse abonnementen, vakliteratuur, receptie- en representatiekosten, 
technische administratiekosten zoals huur externe locatie voor vergaderingen, enz..) 

De middelen mogen niet gebruikt worden voor partijwerking, verkiezingen of ter compensatie van 
presentiegeld, wedde, enz. 

Op het einde van het werkjaar licht de fractie in een nota met bewijsstukken toe hoe ze de ontvangen 
middelen gebruikte. Jaarlijks wordt door de algemeen directeur én met advies van de financieel 
directeur een overzicht gemaakt van de aanwending van alle middelen voor de ondersteuning van de 
fracties. Dat overzicht is openbaar. 

Wanneer een fractie financiële middelen aanwendde voor andere doeleinden dan de ondersteuning 
van de eigen werking, dan zal het gemeentebestuur dit bedrag in mindering brengen van de toelage 
van het volgende werkjaar. 

De toelage wordt jaarlijks betaald, na verstrijken van termijn en via overschrijving op de 
rekeningnummers, zoals opgegeven door de respectievelijke fractieleiders. 

Vergoedingen raadsleden 

Artikel 49: 

Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, hebben de gemeenteraadsleden op het 
gemeentehuis toegang tot telefoon en internet en kunnen ze kopieën (op papier of -indien mogelijk- in 
digitale vorm) bekomen van gemeentelijke bestuursdocumenten.  

Artikel 50: 

Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, terugvorderen van 
het gemeentebestuur, voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 
hun mandaat. Het betreffen in principe enkel vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er 
worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s. De kosten moeten worden 
verantwoord met bewijsstukken. 

De terugvorderbare kosten zijn voor gemeenteraadsleden die geen lid zijn van het college van 
burgemeester en schepenen beperkt tot maximaal € 150 per raadslid en per kalenderjaar.  

De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur in 
overleg met de vormingsambtenaar. Het verdient aanbeveling een voorafgaandelijk akkoord van de 
algemeen directeur te vragen.  

De terugvordering dient te gebeuren binnen de zes maanden na het volgen van de betrokken 
vorming.  

Artikel 51: 

Verplaatsingskosten (incl. eventuele parkeerkosten) van gemeenteraadsleden voor verplaatsingen 
(heen en terug) buiten de gemeentegrenzen en noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat, 
worden door het gemeentebestuur terugbetaald, op basis van de tarieven en regeling die gelden voor 
het gemeentepersoneel. 

De kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken. Deze bewijsstukken worden overgemaakt 
aan de algemeen directeur, die beoordeelt of de kosten voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
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De terugvordering dient te gebeuren binnen de zes maanden na de betrokken verplaatsing. 

Artikel 52: 

Verplaatsingskosten (incl. eventuele parkeerkosten) van leden van het college van burgemeester en 
schepenen voor verplaatsingen noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat, worden door het 
gemeentebestuur terugbetaald, op basis van de tarieven en regeling die gelden voor het 
gemeentepersoneel. 

De kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken. Zij dienen een reiswijzer bij te houden, 
naar analogie met de regeling voor het gemeentepersoneel. Deze bewijsstukken worden overgemaakt 
aan de algemeen directeur, die beoordeelt of de kosten voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

De terugvordering dient te gebeuren binnen de zes maanden na de betrokken verplaatsing. 

Artikel 53: 

De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen in het kader van de uitoefening van 
hun functie en in het kader van een vlot gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen van het 
gemeentebestuur een personal computer, laptop en/of tablet (incl. randapparatuur), een gsm 
of  smartphone (incl. eventueel abonnementsgeld en kosten ivm gebruik in het kader van de functie) 
ter beschikking krijgen voor de duur van hun mandaat op kosten van het gemeentebestuur. 

Artikel 54: 

Andere kosten van de leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen worden 
terugbetaald, mits voldaan wordt aan volgende cumulatieve voorwaarden: 

 de kosten moeten verband houden met de uitoefening van het mandaat;  

 ze moeten noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat;  

 ze moeten bewezen worden.  

De algemeen directeur met advies van de financieel directeur beoordeelt of de kosten voldoen aan de 
gestelde voorwaarden. 

Artikel 55: 

De in artikels 49 tot en met 53 vernoemde vergoedingen kunnen niet worden gecumuleerd met andere 
vergoedingen die betrekking hebben op dezelfde kosten.  

Kosten voor deelname aan intergemeentelijke verenigingen waarvoor presentiegeld, wedde of 
vergoeding wordt uitbetaald, kunnen niet meer worden vergoed door het gemeentebestuur. 

Artikel 56: 

Jaarlijks wordt door de algemeen directeur én met advies van de financieel directeur een verslag 
gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de raadsleden (inclusief de leden van het college 
van burgemeester en schepenen).  

Artikel 57: 

De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de 
rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt 
van de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen 
die de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt. 

 

Verzoekschriften aan de organen van de gemeente 

Artikel 58: 
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§ 1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, 
schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of 
te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De organen van de gemeente 
zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de 
gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat 
als overheid optreedt. 

§ 2. - De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de 
inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit 
orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.  

§ 3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente 
behoort, zijn onontvankelijk.Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW 
behoren, worden overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan 
op de hoogte gebracht. 

§ 4. - Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 

1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 

2° het louter een mening is en geen concreet verzoek; 

3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend; 

4° het taalgebruik ervan beledigend is.  

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw 
geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. 

Artikel 59: 

§ 1. – Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad 
het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen 
vóór de vergadering werd ontvangen.  Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de 
agenda van de volgende vergadering. 

§ 2. - De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van 
burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om 
over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.  

§ 3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste 
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de 
gemeente.  In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het 
recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 

§ 4. - Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het 
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer 
personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. 

 

Artikel 2: 

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 

Artikel 3: 

Het reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal 
bestuur. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. Gemeenteraadscommissie algemeen beleid - aanduiding leden  
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien artikel 41 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in zitting 
van heden ; 

Gezien de verdeling over de fracties van de gemeenteraad; 

Gezien de aanduiding van de leden gebeurt door de gemeenteraad op basis van een akte van 
voordracht; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien de voordrachten voldoen aan de gestelde voorwaarden; 

Bijgevolg en na geheime stemming met éénparig resultaat (25+); 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid wordt als volgt samengesteld: 

1. Stemgerechtigde leden 

Fractie Naam en voornaam stemgerechtigd lid 

CD & V 1. Goemaere Katrien 

LDD 1. Landuyt Lieve 

 2. Van Boven Marissa 

 3. Van den Bossche Sandra 

 4. Vangenechten Ronny 

 5. Verstraete Leen 

 6. Vanheste Hans 

Open VLD 1. Declerck Mario 

 2. Spaey Frederick 

2. Leden raadgevende stem 

Fractie Naam en voornaam lid raadgevende stem 

Groen 1. De Lille Robin 

N-VA 1. Goethaels Anthony 

Afschrift van deze beslissing zal aan de betrokkenen worden overgemaakt. 

11. Gemeenteraadscommissie algemeen beleid - aanwijzing voorzitter  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het gemeenteraadsbesluit van heden houdende de samenstelling van de gemeentelijke 
commissie algemeen beleid; 

Gezien artikel 43 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd in de 
zitting van heden; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

De raad gaat bijgevolg over tot de geheime stemming overeenkomstig artikels 34 en 35 van het 
decreet over het lokaal bestuur;  

Gezien de uitslag van deze stemming luidt als volgt: 
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Naam en Voornaam Ja Neen 

Landuyt Lieve 25 0 

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten; 

Bijgevolg wordt Landuyt Lieve, raadslid, aangewezen als voorzitter van de gemeenteraadscommissie 
algemeen beleid. 

12. Gemeenteraadscommissie vrije tijd en toerisme - aanduiden leden  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien artikel 41 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in zitting 
van heden; 

Gezien de verdeling over de fracties van de gemeenteraad; 

Gezien de aanduiding van de leden gebeurt door de gemeenteraad op basis van een akte van 
voordracht; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien de voordrachten voldoen aan de gestelde voorwaarden; 

Bijgevolg en na geheime stemming met éénparig resultaat (25+); 

De gemeenteraadcommissie vrije tijd en toerisme wordt als volgt samengesteld: 

1. Stemgerechtigde leden 

Fractie Naam en voornaam stemgerechtigd lid 

CD & V 1. Ampe-Duron Francine 

LDD 1. Landuyt Lieve 

 2. Niville Chris 

 3. Ryckewaert Bianca 

 4. Van den Bossche Sandra 

 5. Vangenechten Ronny 

 6. Vanheste Hans 

Open VLD 1. Annys Franky 

 2. Vandekerckhove Bart 

2. Leden raadgevende stem 

Fractie Naam en voornaam lid raadgevende stem 

Groen 1. De Lille Robin 

N-VA 1. Goethaels Anthony 

Afschrift van deze beslissing zal aan de betrokkenen worden overgemaakt. 

13. Gemeenteraadscommissie vrije tijd en toerisme - aanduiden voorzitter 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het gemeenteraadsbesluit van heden houdende de samenstelling van de gemeentelijke 
commissie algemeen beleid; 
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Gezien artikel 43 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd in de 
zitting van heden; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

De raad gaat bijgevolg over tot de geheime stemming overeenkomstig artikels 34 en 35 van het 
decreet over het lokaal bestuur;  

Gezien de uitslag van deze stemming luidt als volgt: 

Naam en Voornaam Ja Neen 

Ampe-Duron Francine 24 0 

Er zijn 1 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Bijgevolg wordt Ampe-Duron Francine, raadslid, aangewezen als voorzitter van de 
gemeenteraadscommissie algemeen beleid. 

14. Politieverordening ivm verkiezingen op 26/05/2019 - goedkeuring  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien er op zondag 26/05/2019 Europese, federale en regionale verkiezingen plaatsvinden; 

Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, rust en veiligheid, maatregelen te treffen 
ter gelegenheid van deze verkiezingen; 

Gezien art. 112, 134 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 

Gezien de reeds lange traditie in de gemeente wat de lokale regeling van de verkiezingspropaganda 
betreft; 

Gezien gelijkaardige regelingen werden getroffen n.a.v. de vorige verkiezingen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslissen 

Artikel 1: 

Volgende bijzondere regeling te treffen inzake het voeren van kiespropaganda voor de verkiezingen 
van zondag 26 mei 2019: 

1. Op de borden op het openbaar domein of die zich bevinden op de grens met het 
openbaar domein mogen geen driedimensionale voorwerpen aangebracht worden. 

2. Er mogen geen publiciteitsborden geplaatst worden of campagnemiddelen aangebracht 
worden op het openbaar domein of op privé-gebouwen en -eigendommen, tenzij met de 
uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of de huurder. 

3. In verband met de plaatsing van publiciteitsborden (incl. led-schermen en 
aanhangwagens): 

 De plaatsing dient te gebeuren conform de geldende regelgeving (cfr. 
wegcode). 

 De borden dienen volgens de regels van goed vakmanschap geplaatst te 
worden. De borden dienen desgevallend stevig verankerd te zijn en moeten 
regelmatig onderhouden en nagezien worden. 

 De plaatsing dient dermate te gebeuren dat de boodschappen niet tot 
verwarring met een verkeersteken kunnen leiden, de zichtbaarheid van de 
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gebruikers van de openbare weg niet kunnen belemmeren of hen niet in 
gevaar kunnen brengen. 

 Digitale borden (zgn. led-schermen) moeten uitgeschakeld worden tussen 
22u00 en 06u00. 

 De plaatsing mag de vlotte doorgang van het verkeer (incl. voetgangers) niet 
belemmeren. 

4. Er mogen geen vlugschriften uitgeworpen worden op de openbare weg en het openbaar 
domein. 

5. Er mag op het openbaar domein geen gebruik gemaakt worden van microwagens of 
geluidsinstallaties. 

6. De affiches van andere lijsten/kandidaten mogen niet beschadigd, afgerukt of besmeurd 
worden.  

7. Op zondag 26/05/2019, dag van de stemming, zal er geen propagandamateriaal 
rechtstreeks overhandigd worden aan de kiezers over de ganse oppervlakte van de 
gemeente en worden er geen zgn. ‘sandwichlui’ geplaatst aan de stemlokalen. 

8. Vanaf heden zal er op het grondgebied van de gemeente geen voertuigen- of 
fietskaravaan gevormd worden met het oog op het voeren van verkiezingscampagnes, 
noch gegroepeerd gereden worden door de gemeente met meer dan twee wagens in 
kader van die campagnes. Er zal geen gebruik gemaakt worden van pleziertreinen als 
propagandamiddel. 

9. Er mag geen gebruik gemaakt worden van maskers, aanstootgevende en carnavaleske 
kledij en dergelijke om de aandacht van de kiezers te trekken. 

10. Alle publiciteitsborden moeten uiterlijk de tiende dag na de verkiezingen verwijderd zijn. 

Artikel 2: 

De inbreuken op de beschikkingen vervat in artikel 1 van dit reglement zullen gestraft worden met 
politiestraffen, voor zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen die op het 
stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien zijn. 

Artikel 3: 

Alle kiespropaganda is kosteloos.  

De gemeentelijke fiscale reglementen zijn niet toepasselijk op de propaganda gemaakt in het kader 
van de verkiezingscampagne voor de verkiezingen van zondag 26/05/2019. 

Artikel 4: 

De aanplakkingen, van welke aard ook, die in overtreding met deze politieverordening werden 
aangebracht kunnen ambtshalve worden weggenomen. 

De gemeentelijke diensten kunnen overgaan tot verwijdering van elke kiespropaganda op verboden 
plaatsen. Dit gebeurt op kosten van zij die de propaganda hebben aangebracht.  

Artikel 5: 

Dit reglement treedt in werking op 15/02/2019. 

Artikel 6: 

Dit besluit zal bekendgemaakt worden op de decretaal voorziene wijze.  

Artikel 7: 

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. 
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Dit besluit zal bezorgd worden aan de fractieleiders van de gemeenteraad van Middelkerke, aan de 
korpschef van de lokale politie en aan de gemeentelijke coördinator van de verkiezingen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

15. Jaaractieplannen 2019 hulpverleningszone 1 - advies  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 23 §3 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid dat bepaalt dat het 
meerjarenplan door jaarlijkse actieplannen wordt uitgewerkt, wordt voorbereid door de 
zonecommandant bedoeld in artikel 109 onder toezicht van het zonecollege en goedgekeurd door de 
zoneraad en voor advies aan de gemeenteraden van de zone worden voorgelegd; 

Gelet op het besluit van de Zoneraad van 03/12/2018 houdende de voorlopige goedkeuring van de 
jaarlijkse actieplannen 2019 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen; 

De jaarlijkse actieplannen zijn uitgewerkt per directie: 

 Risicobeheersing 

 Operaties (opgesplitst in Operaties en VTO (= vorming, training en opleiding)) 

 Uitrusting 

 Bedrijfsvoering 

Overwegende dat deze jaaractieplannen het mogelijk moeten maken om op een efficiënte en 
effectieve wijze de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen verder uit te bouwen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Gunstig advies te verlenen aan de jaarlijkse actieplannen 2019 van de Hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen. 

De jaarlijkse actieplannen zijn uitgewerkt per directie: 

 Risicobeheersing 

 Operaties (opgesplitst in Operaties en VTO (= vorming, training en opleiding) 

 Uitrusting 

 Bedrijfsvoering 

Artikel 2:  

Een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan de Voorzitter van de 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

16. Samenvoegen van de parochie Sint-Petrus te Sint-Pieters-Kapelle met de te behouden 

parochie Sint-Niklaas te Slijpe - advies 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de brief dd. 15/01/2019 vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale 
Organisatie en Werking, i.v.m. de gemotiveerde aanvraag van het bisdom Brugge inzake de 
samenvoeging van de parochie Sint-Petrus te Sint-Pieters-Kapelle met de te behouden parochie Sint-
Niklaas te Slijpe; 
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Gezien het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning 
van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten dd. 30/09/2005, 
inzonderheid artikels 7/4 en 7/5; 

Gezien het dossier; 

Gezien de motivering van de aanvraag; 

Gezien het decreet dd. 12/07/2018 van de bisschop van Brugge houdende het besluit om met ingang 
van 1 januari 2019 de parochie Sint-Petrus te Sint-Pieters-Kapelle op te heffen en te voegen bij de 
parochie Sint-Niklaas te Slijpe; 

Gezien deze samenvoeging geen rechtstreekse financiële impact heeft voor de gemeente; 

Gezien er geen redenen gekend zijn om de aanvraag ongunstig te adviseren; 

Op het 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 R. De Lille die zich onthoudt; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De samenvoeging van de parochie Sint-Petrus te Sint-Pieters-Kapelle met de te behouden parochie 
Sint-Niklaas te Slijpe wordt gunstig geadviseerd. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Organisatie en 
Werking, VAC Brugge, Koning Albert-I-laan 1-2 bus 103 te 8200 Brugge. 

Stemming: 24 stemmen voor, 1 onthouding 

17. IKWV - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 

Bij de aanvraag van de diverse stemmingen voor de mandaten verklaart raadslid F. Spaey dat zijn 
fractie blanco zal stemmen voor die mandaten die niet voorbehouden zijn voor de oppositie omdat zijn 
fractie zich niet wil mengen in de afsprakenregeling tussen de meerderheidspartijen. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale IKWV; 

Gezien de gemeente 1 effectieve en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aan te duiden voor 
deelname namens de gemeente aan de algemene vergaderingen van het IKWV; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – 1 vertegenwoordiger Ja Neen 

Ryckewaert Bianca 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – 1 plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Ja Neen 
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Vanheste Hans 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Bianca Ryckewaert, (°07/09/1972; raadslid), Oostendelaan 34 bus 201, 8430 Middelkerke, 
ryckewaertbianca7@gmail.com, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in 
de algemene vergaderingen van het IKWV. 

Hans Vanheste, (°10/04/1961, raadslid), Lavendelweg 6, 8430 Middelkerke, 
hansvanheste@gmail.com, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van het IKWV. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

18. IKWV - voordracht 1 lid raad van bestuur en 1 lid raad van bestuur (in kader 

genderverhouding) 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale IKWV; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 kandidaat bestuurder; 

Gezien de vraag van betrokken intercommunale bij brief van 07/01/2019 om in kader van de 
genderverhouding naast de voorkeurkandidaat tevens een kandidaat voor te dragen van het ander 
geslacht; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam - voorkeurkandidaat Ja Neen 

Dedecker Tom 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – (in kader 
genderverhouding) 

Ja Neen 

Lejaeghere Natacha 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Tom Dedecker (°24/06/1977; schepen), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
tom.dedecker@middelkerke.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van bestuur 
van IKWV (voorkeurkandidaat). 
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Natacha Lejaeghere (°06/09/1975; schepen), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
natacha.lejaeghere@middelkerke.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van 
bestuur van IKWV (in kader genderverhouding). 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

19. IKWV - voordracht 1 lid raad van bestuur met raadgevende stem 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale IKWV; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overeenkomstig de statuten van voornoemde intercommunale heeft de gemeente recht op één lid van 
de raad van bestuur met raadgevende stem door één gemeenteraadslid aan te duiden dat verkozen is 
op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 
schepenen; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

De Lille Robin  1 0 

Goethaels Anthony 17 0 

Spaey Frederick 6 0 

Er zijn 0 blanco stembiljetten en 1 ongeldig stembiljet; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Anthony Goethaels (°04/09/1971; raadslid), Patrijsstraat 4, 8432 Middelkerke, 
anthony.goethaels@telenet.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder met raadgevende stem 
in de raad van bestuur van IKWV. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

20. WVI - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene 

vergaderingen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 
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Gezien de gemeente lid is van de intercommunale WVI; 

Gezien de gemeente 1 effectieve en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aan te duiden voor 
deelname namens de gemeente aan de algemene vergaderingen van het WVI; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – 1 vertegenwoordiger Ja Neen 

Ampe-Duron Francine 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – 1 plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Ja Neen 

Gilliaert Dirk 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Francine Ampe-Duron, (°10/01/1962; raadslid), Lisbloemlaan 1, 8430 Middelkerke, 
duronfrancine@hotmail.com wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de 
algemene vergaderingen van het WVI. 

Dirk Gilliaert, (°29/01/1960, schepen en BCSD-voorzitter), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
dirk.gilliaert@middelkerke.be wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van het WVI. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

21. WVI - voordracht 1 lid raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale WVI; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overwegende dat de gemeente een kandidaat bestuurder kan voordragen; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Goemaere Katrien 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 
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Artikel 1: 

Katrien Goemaere (°26/08/1976; raadslid), Fleriskotstraat 100, 8432 Middelkerke, 
katrien.goemaere4@telenet.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van bestuur 
van WVI. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

22. WVI - voordracht 1 lid raad van bestuur met raadgevende stem 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale WVI; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overeenkomstig de statuten van voornoemde intercommunale heeft de gemeente recht op één lid van 
de raad van bestuur met raadgevende stem door één gemeenteraadslid aan te duiden dat verkozen is 
op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 
schepenen; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Annys Franky  5 0 

De Lille Robin  1 0 

Goethaels Anthony 18 0 

Er zijn 0 blanco stembiljetten en 1 ongeldig stembiljet; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Anthony Goethaels (°04/09/1971, raadslid), Patrijsstraat 4, 8432 Middelkerke, 
anthony.goethaels@telenet.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder met raadgevende stem 
in de raad van bestuur van WVI. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

23. IVOO - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 
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Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale IVOO; 

Gezien de gemeente 1 effectieve en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aan te duiden voor 
deelname namens de gemeente aan de algemene vergaderingen van het IVOO; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – 1 vertegenwoordiger Ja Neen 

Landuyt Lieve 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten. 

Naam en voornaam – 1 plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Ja Neen 

Vangenechten Ronny 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Lieve Landuyt, (°26/10/1963; raadslid), Lisbloemlaan 7, 8430 Middelkerke, lievelanduyt@skynet.be 
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van 
het IVOO. 

Ronny Vangenechten, (°02/06/1954; raadslid), Dorpsstraat 132, 8432 Middelkerke, 
vangenechten.ronny@telenet.be wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van het IVOO. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

24. IVOO - voordracht 2 leden raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale IVOO; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 2 kandidaat bestuurders; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – kandidaat 1 Ja Neen 

Ampe-Duron Francine 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten. 



 

 
14/02/2019 

 

 
 

 

Naam en voornaam – kandidaat 2 Ja Neen 

Van Muysewinkel Eddy 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Francine Ampe-Duron (°10/01/1962; raadslid), Lisbloemlaan 1, 8430 Middelkerke, 
duronfrancine@hotmail.com wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van 
IVOO. 

Eddy Van Muysewinkel (°08/11/1955; schepen), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
eddy.vanmuysewinkel@middelkerke.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van 
bestuur van IVOO. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

25. IVOO - voordracht 1 lid raad van bestuur met raadgevende stem 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale IVOO; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overeenkomstig de statuten van voornoemde intercommunale heeft de gemeente recht om één lid 
van de raad van bestuur met raadgevende stem aan te duiden, zijnde een gemeenteraadslid dat 
verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

De Lille Robin 18 0 

Goethaels Anthony 1 0 

Töpke Johan 6 0 

Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Robin De Lille (°18/03/1990; raadslid), Jonckhoflaan 31, 8430 Middelkerke, robin.delille@groen.be 
wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van 
IVOO. 

Artikel 2: 
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Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

26. Infrax West - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale Infrax west; 

Gezien de gemeente 1 effectieve en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aan te duiden voor 
deelname namens de gemeente aan de algemene vergaderingen van het Infrax west; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – 1 vertegenwoordiger Ja Neen 

Landuyt Lieve 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – 1 plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Ja Neen 

Niville Chris 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Lieve Landuyt, (°26/10/1963; raadslid), Lisbloemlaan 7, 8430 Middelkerke, lievelanduyt@skynet.be 
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van 
Infrax west. 

Chris Niville, (°26/06/1968; raadslid en BCSD-lid), Westendelaan 259 b, 8434 Middelkerke, 
chrisniville@gmail.com wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in 
de algemene vergaderingen van Infrax west. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

27. Infrax West - voordracht 1 lid raad van bestuur, tevens lid van het regionaal bestuurscomité 

West-Vlaanderen en Kempen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 
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Gezien de gemeente lid is van de intercommunale Infrax west; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overwegende dat de gemeente een kandidaat bestuurder kan voordragen, tevens lid van het 
regionaal bestuurscomité West-Vlaanderen en Kempen; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Dedecker Tom 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Tom Dedecker (°24/06/1977; schepen), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
tom.dedecker@middelkerke.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van bestuur 
van Infrax west en tevens als lid van het regionaal bestuurscomité West-Vlaanderen en Kempen. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

28. Infrax West - voordracht 1 lid raad van bestuur met raadgevende stem 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale Infrax west; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overwegende dat de gemeente een kandidaat bestuurder met raadgevende stem kan voordragen; 

Overwegende dat de voorgedragen kandidaat moet behoren tot de oppositiefracties;  

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Declerck Mario  6 0 

De Lille Robin 1 0 

Goethaels Anthony 18 0 

Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 
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Anthony Goethaels (°04/09/1971; raadslid), Patrijsstraat 4, 8432 Middelkerke, 
anthony.goethaels@telenet.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder met raadgevende stem 
in de raad van bestuur van Infrax west. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

29. IMWV ov - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 

Raadslid F. Spaey merkt op dat de voorzitter blijkbaar stemadvies geeft, terwijl hij zich vroeger altijd 
tegen een dergelijke handelswijze heeft verzet. Het raadslid herinnert aan zijn verklaring tijdens de 
installatievergadering dat zijn fractie een constructieve oppositie zal voeren. Tegen deze achtergrond 
vindt hij het stemadvies dan ook “eigenaardig”. 

De voorzitter antwoordt dat het de bedoeling was om de mandaten voor de oppositie open te stellen 
voor alle oppositiefracties, maar dat werd vastgesteld dat sommige mensen van zijn partij het niet 
kunnen laten om ongepaste opmerkingen te formuleren via de sociale media t.o.v. de nieuwe 
meerderheid. Als die oorlogsmodus van zijn partij blijft aanhouden, dan moet de nieuwe meerderheid 
wel overeenkomstig reageren. Het is wel de intentie om op een goede manier samen te werken met 
de oppositie. 

Raadslid F. Spaey verklaart zich niet aangesproken te voelen. Hij betreurt dat zijn fractie wordt 
gestraft voor uitspraken van mensen die niet aanwezig zijn of niet tot de fractie behoren. Hij herhaalt 
de intentie om constructief oppositie te voeren. 

De burgemeester herinnert aan de situatie van 6 jaar geleden toen alle mandaten voor de oppositie 
gegeven werden aan 1 raadslid. Destijds heeft hij zich zelfs tot de toezichthoudende overheid moeten 
wenden om zijn rechten af te dwingen. Hij is aangenaam verrast door de verklaring van F. Spaey ivm 
de constructieve oppositie. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale IMWV ov; 

Gezien de gemeente 1 effectieve en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aan te duiden voor 
deelname namens de gemeente aan de algemene vergaderingen van het IMWV ov; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – 1 vertegenwoordiger Ja Neen 

Vanheste Hans 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten. 

Naam en voornaam – 1 plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Ja Neen 

Verstraete Leen 19 0 
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Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Hans Vanheste, (°10/04/1961; raadslid), Lavendelweg 6, 8430 Middelkerke, 
hansvanheste@gmail.com wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de 
algemene vergaderingen van IMWV ov. 

Leen Verstraete, (°19/01/1988; raadslid en BCSD-lid), Tijl Uilenspiegellaan 7, 8431 Middelkerke, 
leen.verstraete@advocaat.be wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van IMWV ov. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

30. IMWV ov - voordracht 1 lid raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale IMWV ov; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overwegende dat de gemeente een kandidaat bestuurder kan voordragen; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Lejaeghere Natacha 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Natacha Lejaeghere (°06/09/1975; schepen), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
natacha.lejaeghere@middelkerke.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van 
bestuur van IMWV ov. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

31. TMVW ov - aanduiding 2 vertegenwoordigers en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale TMVW ov; 

Gezien de gemeente 2 effectieve en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aan te duiden voor 
deelname namens de gemeente aan de algemene vergaderingen van het TMVW ov; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – vertegenwoordiger 1 Ja Neen 

Van Boven Marissa 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – vertegenwoordiger 2 Ja Neen 

Ryckewaert Bianca 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – 1 plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Ja Neen 

Van den Bossche Sandra 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Marissa Van Boven, (°23/01/1993; raadslid), Amaat Van Walleghemstraat 74, 8430 Middelkerke, 
marissavanboven@gmail.com wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger 1 van de gemeente in 
de algemene vergaderingen van TMVW ov. 

Bianca Ryckewaert, (°07/09/1972; raadslid), Oostendelaan 34 bus 201, 8430 Middelkerke, 
ryckewaertbianca7@gmail.com wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger 2 van de gemeente 
in de algemene vergaderingen van TMVW ov. 

Sandra Van den Bossche, (°06/11/1972, raadslid), Henri Jasparlaan 15, 8434 Middelkerke, 
sandravdb263@gmail.com wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van TMVW ov. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

32. TMVW ov - voordracht 1 lid raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale TMVW ov; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 
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Overwegende dat de gemeente een kandidaat bestuurder kan voordragen; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Dierendonck Henk 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Henk Dierendonck (°15/12/1970; schepen), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
henk.dierendonck@middelkerke.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van 
bestuur van TMVW ov. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

33. TMVW ov - voordracht 1 lid regionaal adviescomité domeindiensten IMWV 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale TMVW ov; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Gezien de gemeente 1 lid voor het regionaal adviescomité domeindiensten IMWV dient voor te 
dragen; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Niville Chris 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Chris Niville (°26/06/1968; raadslid en BCSD-lid), Westendelaan 259 b, 8434 Middelkerke, 
chrisniville@gmail.com wordt voorgedragen als vertegenwoordiger regionaal adviescomité 
domeindiensten IMWV van TMVW ov. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 
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Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

34. TMVW ov - aanduiding 1 lid adviescomité secundaire diensten 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale TMVW ov; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Gezien de gemeente 1 lid adviescomité secundaire diensten dient voor te dragen; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Van den Bossche Sandra 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Sandra Van den Bossche (°06/11/1972; raadslid), Henri Jasparlaan 15, 8434 Middelkerke, 
sandravdb263@gmail.com wordt voorgedragen als lid adviescomité secundaire diensten TMVW ov. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

35. TMVS dv - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale TMVS dv; 

Gezien de gemeente 1 effectieve en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aan te duiden voor 
deelname namens de gemeente aan de algemene vergaderingen van het TMVS dv; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – 1 vertegenwoordiger Ja Neen 

Ampe-Duron Francine 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten. 

Naam en voornaam – 1 plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Ja Neen 



 

 
14/02/2019 

 

 
 

 

Gilliaert Dirk 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Francine Ampe-Duron, (°10/01/1962; raadslid), Lisbloemlaan 1, 8430 Middelkerke, 
duronfrancine@hotmail.com wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de 
algemene vergaderingen van TMVS dv. 

Dirk Gilliaert, (°29/01/1960, schepen en BCSD-voorzitter), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
dirk.gilliaert@middelkerke.be wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van TMVS dv. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

36. TMVS dv - voordracht 1 lid raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale TMVS dv; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overwegende dat de gemeente een kandidaat bestuurder kan voordragen; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Goemaere Katrien 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Katrien Goemaere (°26/08/1976; raadslid), Fleriskotstraat 100, 8432 Middelkerke, 
katrien.goemaere4@telenet.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van bestuur 
van TMVS dv. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

37. Efin - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene 

vergaderingen 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale Efin; 

Gezien de gemeente 1 effectieve en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aan te duiden voor 
deelname namens de gemeente aan de algemene vergaderingen van Efin; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – 1 vertegenwoordiger Ja Neen 

Verstraete Leen 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten. 

Naam en voornaam – 1 plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Ja Neen 

Vanheste Hans 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Leen Verstraete, (°19/01/1988; raadslid en BCSD-lid), Tijl Uilenspiegellaan 7, 8431 Middelkerke, 
leen.verstraete@advocaat.be wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de 
algemene vergaderingen van Efin. 

Hans Vanheste, (°10/04/1961; raadslid), Lavendelweg 6, 8430 Middelkerke, 
hansvanheste@gmail.com wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van Efin. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

38. Efin - voordracht 1 lid raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale Efin; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overwegende dat de gemeente recht heeft op 1 kandidaat bestuurder; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Landuyt Lieve 19 0 
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Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Lieve Landuyt, (°26/10/1963; raadslid), Lisbloemlaan 7, 8430 Middelkerke, lievelanduyt@skynet.be 
wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van Efin. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

39. Gemeentelijke holding - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend 

vertegenwoordiger algemene vergaderingen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale Gemeentelijke Holding; 

Gezien de gemeente 1 effectieve en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aan te duiden voor 
deelname namens de gemeente aan de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – 1 vertegenwoordiger Ja Neen 

Vanheste Hans 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – 1 plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Ja Neen 

Van Boven Marissa 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Hans Vanheste, (°10/04/1961; raadslid), Lavendelweg 6, 8430 Middelkerke, 
hansvanheste@gmail.com wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de 
algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding. 

Marissa Van Boven, (°23/01/1993; raadslid), Amaat Van Walleghemstraat 74, 8430 Middelkerke, 
marissavanboven@gmail.com wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 
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Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

40. OVCO - aanduiding 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 

algemene vergaderingen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale OVCO; 

Gezien de gemeente 2 effectieve en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers dient aan te duiden voor 
deelname namens de gemeente aan de algemene vergaderingen van OVCO; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – vertegenwoordiger 1 Ja Neen 

Ampe-Duron Francine 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – vertegenwoordiger 2 Ja Neen 

Ryckewaert Bianca 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 1 

Ja Neen 

Gilliaert Dirk 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 2 

Ja Neen 

Verstraete Leen 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Francine Ampe-Duron, (°10/01/1962; raadslid), Lisbloemlaan 1, 8430 Middelkerke, 
duronfrancine@hotmail.com wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger 1 van de gemeente in 
de algemene vergaderingen van OVCO. 

Bianca Ryckewaert, (°07/09/1972; raadslid), Oostendelaan 34 bus 201, 8430 Middelkerke, 
ryckewaertbianca7@gmail.com wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger 2 van de gemeente 
in de algemene vergaderingen van OVCO. 

Dirk Gilliaert, (°29/01/1960, schepen en BCSD-voorzitter), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
dirk.gilliaert@middelkerke.be wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 1 van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van OVCO. 

Leen Verstraete, (°19/01/1988; raadslid en BCSD-lid), Tijl Uilenspiegellaan 7, 8431 Middelkerke, 
leen.verstraete@advocaat.be wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 2 van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van OVCO. 
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Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

41. OVCO - voordracht 2 leden raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale OVCO; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overwegende dat de gemeente recht heeft op 2 kandidaat bestuurders; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam – bestuurder 1 Ja Neen 

Goemaere Katrien 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – bestuurder 2 Ja Neen 

Van den Bossche Sandra 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Katrien Goemaere (°26/08/1976; raadslid), Fleriskotstraat 100, 8432 Middelkerke, 
katrien.goemaere4@telenet.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder 1 in de raad van bestuur 
van OVCO. 

Sandra Van den Bossche, (°06/11/1972, raadslid), Henri Jasparlaan 15, 8434 Middelkerke, 
sandravdb263@gmail.com wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder 2 in de raad van bestuur van 
OVCO. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

42. OVCO - voordracht 2 leden raad van bestuur met raadgevende stem 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de intercommunale OVCO; 
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Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale; 

Overwegende dat de gemeente twee kandidaat bestuurders met raadgevende stem kan voordragen; 

Overwegende dat de voorgedragen kandidaten moet behoren tot de oppositiefracties;  

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam bestuurder 1 Ja Neen 

Annys Franky  6 0 

De Lille Robin 18 0 

Goethaels Anthony 1 0 

Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam bestuurder 2 Ja Neen 

Annys Franky  4 0 

De Lille Robin 3 0 

Goethaels Anthony 18 0 

Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Robin De Lille (°18/03/1990; raadslid), Jonckhoflaan 31, 8430 Middelkerke, robin.delille@groen.be 
wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van 
OVCO. 

Anthony Goethaels (°04/09/1971; raadslid), Patrijsstraat 4, 8432 Middelkerke, 
anthony.goethaels@telenet.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder met raadgevende stem 
in de raad van bestuur van OVCO. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

43. IVOO - buitengewone algemene vergadering dd. 26/03/2019 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IVOO; 

Gezien de gemeente bij brief van 01/01/2019 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVOO op 26/03/2019 om 18 uur; 

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; 
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Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de buitengewone algemene vergadering van IVOO op 26/03/2019 om 18 uur. 

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

Artikel 2 : 

De gemeente Middelkerke hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van IVOO zoals 
voorgesteld door de Raad van Bestuur van IVOO op 18/12/2018. 

Artikel 3 : 

Afschrift van deze beslissing aan  en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

44. WVI - buitengewone algemene vergadering dd. 28/02/2018 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale WVI; 

Gezien de gemeente bij brief van 07/01/2018 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van WVI op 28/02/2019 om 18u.30; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur inzonderheid artikel 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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de buitengewone algemene vergadering van WVI op 28/02/2019 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 : 

Afschrift van deze beslissing aan  en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

45. IKWV - algemene vergadering dd. 20/03/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

De gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IKWV; 
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Gezien de gemeente bij brief van 07/01/2019 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IKWV op 20/03/2019 om 19u.30; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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 IKWV op 20/03/2019 om 19u.30. 

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

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan  en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

46. Infrax west - algemene vergadering dd. 26/03/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

De gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Infrax west; 

Gezien de gemeente bij brief van 15/01/2019 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Infrax west op 26/03/2019 om 18 uur; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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 Infrax west op 26/03/2019 om 18 uur. 

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

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan  en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

47. IMWV ov - buitengewone algemene vergadering dd. 12/03/2019 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  
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De gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IMWV ov; 

Gezien de gemeente bij brief van 18/01/2019 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IMWV ov op 12/03/2019 om 10u; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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 IMWV ov op 12/03/2019 om 10u. 

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

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan  en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

48. TMVW ov - buitengewone algemene vergadering dd. 22/03/2019 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

De gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale TMVW ov; 

Gezien de gemeente bij brief van 17/01/2019 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van TMVW ov op 22/03/2019 om 14u30; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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 TMVW ov op 22/03/2019 om 14u30. 

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

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan  en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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49. TMVS dv - buitengewone algemene vergadering dd. 20/03/2019 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

De gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale TMVS dv; 

Gezien de gemeente bij brief van 18/01/2019 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv op 20/03/2019 om 18 uur; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 20/03/2019 om 18 uur. 

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

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan de betrokken intercommunale en de gemeentelijke 
vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

50. Fluvius opdrachthoudende vereniging - bevestiging van de beheersoverdracht en de 

onderschrijving van een aandeel A - goedkeuring 

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gelet op het feit dat, door de goedkeuring van de statuten van de verlengde Infrax West door de 
gemeente in buitengewone algemene vergadering van Infrax West dd. 26/06/2018 is voorzien in een 
beheersoverdracht m.b.t. het statutair personeel richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vanaf 
1 april 2019; 

Gelet op het aangetekend schrijven vanwege Flivius Opdrachthoudende Vereniging vanaf 1 april 2019 
omtrent deze beheersoverdracht; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

De beheersoverdracht met ingang van 1/04/2019 met betrekking tot het statutair personeel van Infrax 
West zoals opgenomen in de statuten van Infrax West die werden goedgekeurd op 26/06/2018, te 
bevestigen. 

Artikel 2 : 

Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één aandeel A ter waarde van € 24,79 te onderschrijven 
en te volstorten binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 

Artikel 3 : 
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Fluvius Opdrachthoudende Vereniging te verzoeken de in artikel 1 genomen beslissing voor te leggen 
aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

Artikel 4 : 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op 
het emailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

51. Fluvius opdrachthoudende vereniging -  aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 

plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het feit dat de gemeente vanaf 01/04/2019 aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen 
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 

Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-
bestuurder mogen voorgedragen worden; 

Overwegende dat er een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger dient 
aangeduid te worden; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Effectief vertegenwoordiger Ja Neen Onthouding 

Landuyt Lieve 19 0 6 

 

Plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

Ja Neen Onthouding 

Niville Chris 19 0 6 

Er zijn geen ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Bijgevolg wordt Lieve Landuyt (°26/10/1963; raadslid), Lisbloemlaan 7, 8430 Middelkerke, 
lievelanduyt@skynet.be aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in algemene 
vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging. 

Artikel 2: 

Bijgevolg wordt Chris Niville (°26/06/1968; raadslid en BCSD-lid), Westendelaan 259 b, 8434 
Middelkerke, chrisniville@gmail.com aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente in algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging. 

Artikel 3: 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
mailto:lievelanduyt@skynet.be
mailto:chrisniville@gmail.com
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Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordigers. 

52. Fluvius opdrachthoudende vereniging - voordracht 1 kandidaat bestuurder 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het feit dat de gemeente vanaf 1 april aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging; 

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de deelnemende 
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens de deelnemende 
gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de deelnemende gemeenten van 
respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor te dragen; 

Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad 
van bestuur beperkt is tot zes; 

Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijk bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1.§2 74° en 
dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op het aangetekend schrijven vanwege Fluvius Opdrachthoudende vereniging DD 17/01/2019 
omtrent deze beheersovereenkomst; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist: 

Artikel 1: 

De kandidaat-bestuurder die binnen Fluvius System Operator namens Infrax West benoemd wordt in 
de Raad van Bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurder van Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf 1/04/2019 tot aan de eerste algemene vergadering in 
het jaar 2025. 

Artikel 2: 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

53. Vervoerregio Oostende - aanduiden 2 vertegenwoordigers vervoerregioraad van de 

Vervoerregio Oostende 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van 
decreet betreffende de basisbereikbaarheid; 

Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het 
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s; 

Gelet dat bij die afbakening de gemeente Middelkerke deel uitmaakt van de vervoerregio Oostende; 

Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden 
opgemaakt; 
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Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten 
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt; 

Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze 
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de 
regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het 
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren 
van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de 
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het 
prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van 
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio; 

Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de 
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het 
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Overwegende dat de gemeente 2 mandatarissen – vertegenwoordigers dient aan te duiden; 

Gezien het opportuun geacht wordt om de burgemeester en de schepen tot wiens takenpakket 
mobiliteit behoort aan te duiden als de vertegenwoordigers (politiek mandatarissen) van de gemeente 
in de vervoerregioraad van de Vervoerregio Oostende; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Vertegenwoordiger 1 (burgemeester) Ja Neen 

Dedecker Jean-Marie 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Vertegenwoordiger 2 (schepen mobiliteit) Ja Neen 

Van Muysewinkel Eddy 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Jean-Marie Dedecker, burgemeester, p/a Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregioraad van de Vervoerregio Oostende. 

Eddy Van Muysewinkel, schepen, p/a Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke, wordt aangeduid als 
tweede vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregioraad van de Vervoerregio Oostende. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de 
vervoerregio Oostende. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de 
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de 
voorbereiding van concrete projecten. 

Artikel 4: 
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Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordigers. 

54. OVSG - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van OVSG; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

Van Boven Marissa 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Marissa Van Boven, (°23/01/1993; raadslid), Amaat Van Walleghemstraat 74, 8430 Middelkerke, 
marissavanboven@gmail.com, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in 
de gewone en buitengewone algemene vergadering van OVSG. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

55. Vereniging voor openbaar groen - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de Vereniging voor openbaar groen; 

Gezien de statuten van voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

Dierendonck Henk 19 0 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 
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Artikel 1: 

Henk Dierendonck (°15/12/1970; schepen), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
henk.dierendonck@middelkerke.be, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de 
gemeente in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vereniging voor openbaar 
groen. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

56. VVSG - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG); 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

Vangenechten Ronny 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Ronny Vangenechten (°02/06/1954; raadslid), Dorpsstraat 132, 8432 Middelkerke, 
vangenechten.ronny@telenet.be, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente 
in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

 

57. VVW - Westend Surfclub vzw - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van VVW – Westend surfclub vzw; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 
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Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

Ryckeboer Stijn 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Stijn Ryckeboer (°1/04/1979), Gerststraat 7, 8434 Middelkerke , stijnryckeboer@icloud.com wordt 
aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone en buitengewone 
algemene vergadering van VVW – Westend surfclub vzw. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

 

58. West-Vlaamse Politieschool vzw - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van West-Vlaamse Politieschool vzw (WPS); 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 2 vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering, als volgt: 

- De burgemeester ambtshalve; 

- Een lid van de gemeenteraad (politieraad); 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

De Poortere Dirk 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Dirk De Poortere (°08/02/1953; raadslid), Hendrik Conscienceplein 8, 8431 Middelkerke, 
dirk.ldd.middelkerke@gmail.com, wordt aangeduid als tweede effectief vertegenwoordiger van de 
gemeente in de gewone en buitengewone algemene vergadering van West-Vlaamse Politieschool 
vzw. 
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Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

59. De Lijn - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente aandeelhouder is van De Lijn; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

Vandewalle Eric 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Eric Vandewalle (°13/09/1952), Joseph Casselaan 5/301, 8430 Middelkerke, 
ec.middelkerke@gmail.com, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de 
gewone en buitengewone algemene vergadering van De Lijn. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

60. West-Vlaams Woonkrediet - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente aandeelhouder is van het West-Vlaams Woonkrediet; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 
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Wauters Noëlla 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Noëlla Wauters (°26/12/1961), Henri Jasparlaan 165/402, 8434 Middelkerke, info@immonoella.be, 
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone en buitengewone 
algemene vergadering van het West-Vlaams Woonkrediet. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

 

61. Ethias - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente aandeelhouder is van Ethias; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

Kulinckx Catherine 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Catherine Kulinckx (°14/05/1963), Zuidstraat 16, 8434 Middelkerke, catherinekulinckx@gmail.com, 
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone en buitengewone 
algemene vergaderingen van Ethias. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

62. De Watergroep - aanstellen 1 stemgerechtigde vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangende 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 
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Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van De Watergroep - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
(VMW); 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van VMW en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en Voornaam - effectief Ja Neen 

Vandewalle Eric 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en Voornaam - plaatsvervanger Ja Neen 

Soete Annick 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Eric Vandewalle (°13/09/1952), Joseph Casselaan 5/301, 8430 Middelkerke, 
ec.middelkerke@gmail.com, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van De Watergroep - VMW. 

Annick Soete (°8/08/1968), Amaat Vanwalleghemstraat 54, 8430 Middelkerke, 
annicksoete@gmail.com, wordt aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger van de 
gemeente in de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van De Watergroep - VMW. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordigers. 

63. De Watergroep - aanstellen 1 vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van De Watergroep - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
(VMW); 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 vertegenwoordiger in het 
aandeelhoudersbestuur drinkwater; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam - effectief Ja Neen 
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Van Muysewinkel Eddy 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Eddy Van Muysewinkel (°08/11/1955; schepen), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
eddy.vanmuysewinkel@middelkerke.be, wordt aangeduid als vertegenwoordiger 
aandeelhoudersbestuur drinkwater van de gemeente van De Watergroep - VMW. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

64. Kringloopcentrum Kust vzw - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering, 

tevens lid raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de vzw Kringloopcentrum Kust; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering, tevens lid raad van bestuur; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

Lejaeghere Natacha 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Natacha Lejaeghere (°06/09/1975; schepen), p/a Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke, 
natacha.lejaeghere@middelkerke.be, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vzw Kringloopcentrum Kust, tevens lid van 
de raad van bestuur. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

 

65. Middenkustpolder - aanduiden 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van Middenkustpolder; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger en 1 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

Dierendonck Henk 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en Voornaam plaatsvervangend vertegenwoordiger Ja Neen 

Van Muysewinkel Eddy 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Henk Dierendonck (°15/12/1970), schepen, p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
henk.dierendonck@middelkerke.be, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van Middenkustpolder 

Eddy Van Muysewinkel (°08/11/1955), schepen, p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
eddy.vanmuysewinkel@middelkerke.be wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente in de algemene vergaderingen van Middenkustpolder 

Artikel 2: 

Deze aanduidingen blijven geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordigers. 

66. Projectvereniging Perspectief - aanduiden 1 stemgerechtigd lid en 1 lid met raadgevende 

stem in de raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de Projectvereniging Perspectief; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat volgende afgevaardigden moeten worden aangeduid: 

- 1 stemgerechtigd lid, die lid moet zijn van het college van burgemeester en schepenen; 

- 1 lid met raadgevende stem, die lid is van de oppositie; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien er geen kandidaturen werden ingediend voor het mandaat met raadgevende stem; 
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Overwegende dat dit punt bijgevolg zal hernomen worden tijdens een volgende zitting; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam stemgerechtigd lid Ja Neen 

Lejaeghere Natacha 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Natacha Lejaeghere (°06/09/1975; schepen), p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, wordt 
aangeduid als stemgerechtigd lid in de raad van bestuur van Projectvereniging Perspectief. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordigers. 

67. Projectvereniging Kusterfgoed - aanduiden 1 stemgerechtigd lid en 1 lid met raadgevende 

stem in de raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de Projectvereniging Kusterfgoed; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat volgende afgevaardigden moeten worden aangeduid: 

- 1 stemgerechtigd lid, die lid moet zijn van het college van burgemeester en schepenen; 

- 1 lid met raadgevende stem, die lid is van de oppositie; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en Voornaam stemgerechtigd lid Ja Neen 

Verstraete Leen 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en Voornaam lid met raadgevende stem Ja Neen 

Annys Franky 6 0 

De Lille Robin 19 0 

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Leen Verstraete (°19/01/1988; raadslid en BCSD-lid), Tijl Uilenspiegellaan 7, 8431 Middelkerke, 
leen.verstraete@advocaat.be, wordt aangeduid als stemgerechtigd lid in de raad van bestuur van 
Projectvereniging Kusterfgoed. 
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Robin De Lille (°18/03/1990; raadslid), Jonckhoflaan 31, 8430 Middelkerke, robin.delille@groen.be, 
wordt aangeduid als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van Projectvereniging 
Kusterfgoed. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordigers. 

68. Beheersorgaan culturele infrastructuur, musea en bibliotheek - aanstellen 7 afgevaardigden 

van de inrichtende macht 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 11/05/2017 (5) houdende de hervaststelling van het 
organiek reglement beheersorgaan culturele infrastructuur, musea en bibliotheek; 

Gezien inzonderheid artikel 5§1 van voornoemd reglement ivm de samenstelling van het 
beheersorgaan; 

Gezien 7 afgevaardigden aangesteld moeten worden op voorstel van de politieke fracties en volgens 
het proportioneel stelsel (stelsel D’Hondt) met aanduiding van minstens 1 lid per politieke fractie 
(volgens definitie artikel 36 van het decreet over het lokaal bestuur); 

Gezien de toepassing van deze bepaling leidt tot volgende verdeelsleutel: 

CD&V  1  

Groen 0 1 lid raadgevende stem 

Lijst Dedecker 4  

N-VA 0 1 lid raadgevende stem 

Open VLD 2  

Gezien de voordrachten van de afgevaardigden door de politieke fracties als volgt: 

CD&V  1. Stragier Sabrina 

Groen (1.) De Lille Robin 

Lijst Dedecker 1. Drielinck Daniella  

 2. Soete Annick 

 3. Vandenberghe Ingrid 

 4. Vanhoutte Tania 

N-VA (1.) Wittrock Jamie 

Open VLD 1. Vanhee Vicky 

 2. Viaene Liliane 

De raad gaat bijgevolg over tot de geheime stemming overeenkomstig artikel 34 van het decreet over 
het lokaal bestuur; 

Gezien de uitslag van deze stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen Onthouding 
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CD&V    

1. Stragier Sabrina 24 0 1 

Groen    

1. De Lille Robin 24 0 1 

Lijst Dedecker    

1. Drielinck Daniella  24 0 1 

2. Soete Annick 24 0 1 

3. Vandenberghe Ingrid 24 0 1 

4. Vanhoutte Tania 24 0 1 

N-VA    

1. Wittrock Jamie 24 0 1 

Open Vld    

1. Vanhee Vicky 25 0 0 

2. Viaene Liliane 25 0 0 

Er zijn geen blanco of ongeldige stembiljetten; 

Gezien de specifieke aard van de betrokken mandaten, die toegekend worden aan de fractie, wordt 
voor het tellen der stemmen, het ontbreken van een ja of neen stem voor een kandidaat gelijkgesteld 
met een blanco stem; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Bijgevolg worden aangesteld als afgevaardigde van de inrichtende overheid in het beheersorgaan 
culturele infrastructuur, musea en bibliotheek: 

 Naam en Voornaam Adres 

CD&V 1. Stragier Sabrina Westendelaan 84, 8430 Middelkerke 

Groen (1.) De Lille Robin Jonckhoflaan 31, 8430 Middelkerke 

Lijst Dedecker 1. Drielinck Daniella  Kerkstraat 61/102, 8430 Middelkerke 

 2. Soete Annick Amaat Van Walleghemstraat 54, 8430 Middelkerke 

 3. Vandenberghe Ingrid Koninginnelaan 83, 8430 Middelkerke 

 4. Vanhoutte Tania Dalhiastraat 14, 8434 Middelkerke 

N-VA (1.) Wittrock Jamie Nieuwpoortlaan 40, 8434 Middelkerke 

Open Vld 1. Vanhee Vicky 9de Linielaan 21, 8434 Middelkerke 

 2. Viaene Liliane Heirweg 58, 8431 Middelkerke 

(Groen en N-VA: betreft lid met raadgevende stem.) 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit zal aan betrokkenen bezorgd worden. 

69. Woonwel - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van Woonwel; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt:  

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

Wauters Noëlla 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Noëlla Wauters (°26/12/1961), Heni Jasparlaan 165/402, 8434 Middelkerke, info@immonoella.be, 
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone en buitengewone 
algemene vergaderingen van Woonwel. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

 

70. Woonwel - voordracht 1 lid raad van bestuur en 1 lid raad van bestuur (in kader 

genderverhouding) 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van Woonwel; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde vereniging; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 kandidaat bestuurder; 

Gezien de vraag van betrokken vereniging om in kader van de genderverhouding naast de 
voorkeurkandidaat tevens een kandidaat voor te dragen van het ander geslacht; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam - voorkeurkandidaat Ja Neen 

Desender Rosa 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – (in kader Ja Neen 



 

 
14/02/2019 

 

 
 

 

genderverhouding) 

Landuyt Wim 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Rosa Desender (°6/11/1946), Warande 8/102, 8430 Middelkerke, glas.christiaen@telenet.be wordt 
voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van Woonwel (voorkeurkandidaat). 

Wim Landuyt (°14/08/1961), Langestraat 173, 8434 Middelkerke, wim.landuyt@telenet.be wordt 
voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van Woonwel (in kader 
genderverhouding). 

Artikel 2: 

Deze aanduidingen blijven geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken vereniging en aan de 
vertegenwoordigers. 

 

71. Beheerscomité scholengemeenschap - aanduiden 1 lid en 1 plaatsvervangend lid 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de scholengemeenschap ‘Strand en Polder’; 

Gezien de samenwerkingsovereenkomst betreffende de scholengemeenschap; 

Gezien een lid en een plaatsvervangend lid voor het beheerscomité van die scholengemeenschap 
dienen aangeduid te worden; 

Gezien de voorkeur gaat naar leden van het college van burgemeester en schepenen en als effectief 
vertegenwoordiger naar schepen N. Lejaeghere, tot wie – volgens de interne taakverdeling - het 
onderwijs behoort; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en Voornaam effectief lid Ja Neen 

Lejaeghere Natacha 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en Voornaam plaatsvervangend lid Ja Neen 

Dedecker Tom 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Natacha Lejaeghere (°06/09/1975), schepen, p/a Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke, wordt 
aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente. 
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Tom Dedecker (°24/06/1977), schepen, p/a Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke, wordt aangeduid 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordigers. 

72. IJzer en Zee - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de woonmaatschappij IJzer en Zee; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

Van Kerschaver Geert 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Geert Van Kerschaver (°17/12/1960), Koussestraat 34, 8430 Middelkerke, walrave@pandora.be, 
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone en buitengewone 
algemene vergaderingen van de woonmaatschappij IJzer en Zee. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

 

73. IJzer en Zee - voordracht 1 lid raad van bestuur en 1 lid raad van bestuur (in kader 

genderverhouding) 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van de sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde vereniging; 

Overwegende dat de gemeente onder meer recht heeft op 1 kandidaat bestuurder; 
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Gezien de vraag van betrokken vereniging om in kader van de genderverhouding naast de 
voorkeurkandidaat tevens een kandidaat voor te dragen van het ander geslacht; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en voornaam - voorkeurkandidaat Ja Neen 

Landuyt Wim 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en voornaam – (in kader 
genderverhouding) 

Ja Neen 

Vandenberghe Ingrid 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Wim Landuyt (°14/08/1961), Langestraat 173, 8434 Middelkerke, wim.landuyt@telenet.be wordt 
voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van de sociale 
huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee (voorkeurkandidaat). 

Ingrid Vandenberghe (°12/12/1955), Koninginnelaan 83, 8430 Middelkerke, 
ingridvandenberghe1@telenet.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad van 
bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee (in kader genderverhouding). 

Artikel 2: 

Deze aanduidingen blijven geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken vereniging en aan de 
vertegenwoordigers. 

74. Lokaal overlegplatform - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering en 1 

vertegenwoordiger algemene vergadering met raadgevende stem 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente lid is van het Lokaal overlegplatform voor Gelijke Onderwijskansen Oostende – 
Middelkerke (LOP); 

Gezien de gemeente volgende vertegenwoordigers dient aan te duiden: 

 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

 1 vertegenwoordiger algemene vergadering met raadgevende stem 

Overwegende dat het aangewezen is de schepen van onderwijs aan te duiden als vertegenwoordiger 
en de ambtenaar tot wiens functie het onderwijsbeleid behoort aan te duiden als vertegenwoordiger 
met raadgevende stem; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en Voornaam lid Ja Neen 
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Lejaeghere Natacha 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en Voornaam – raadgevende stem Ja Neen 

De Lille Robin 6 6 

Kulinckx Catherine 17 0 

Er zijn 2 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Natacha Lejaeghere, (°06/09/1975), schepen, p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
natacha.lejaeghere@middelkerke.be wordt aangesteld als vertegenwoordiger algemene vergadering 
voor het Lokaal overlegplatform voor Gelijke Onderwijskansen Oostende – Middelkerke (LOP);. 

Catherine Kulinckx, (°14/05/1963), Zuidstraat 16, 8434 Middelkerke, catherinekulinckx@gmail.com 
wordt aangesteld als vertegenwoordiger algemene vergadering met raadgevende stem voor het 
Lokaal overlegplatform voor Gelijke Onderwijskansen Oostende – Middelkerke (LOP); 

Artikel 2: 

Deze aanduidingen blijven geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordigers. 

 

75. FRGE - aanstellen 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervangend afgevaardigde gemeentebestuur 

in beleidsgroep  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 35 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 9 maart 2006 tot vaststelling van de statuten van het ‘Fonds ter 
Reductie van de Globale Energiekost’; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 09/11/2010 (22), houdende de aanstelling van WVI tot 
Lokale Entiteit voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost; 

Overwegende dat door de Lokale Entiteit een beleidsgroep wordt opgericht die onder meer de 
toewijzingscriteria en voorwaarden van de procedure bepaalt m.b.t. de behandeling van de 
kredietaanvragen; 

Overwegende dat de beleidsgroep is samengesteld uit twee afgevaardigden en een plaatsvervanger 
per deelnemende gemeente, namelijk één afvaardiging en plaatsvervanger vanuit de gemeente en 
één afvaardiging en plaatsvervanger vanuit het OCMW; 

Gezien de ingediende kandidaturen wat de gemeente betreft; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en Voornaam afgevaardigde Ja Neen 

Kulinckx Catherine 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 
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Gezien het resultaat van de geheime stemming voor de plaatsvervangend afgevaardigde van de 
gemeente als volgt: 

Naam en Voornaam plaatsvervangend afgevaardigde Ja Neen 

Desender Rosa 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Catherine Kulinckx, (°14/05/1963), Zuidstraat 16, 8434 Middelkerke, catherinekulinckx@gmail.com 
wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente in de beleidsgroep, opgericht binnen de schoot 
van WVI, die fungeert als Lokale Entiteit voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. 

Rosa Desender, (°6/11/1946), Warande 8/102, 8430 Middelkerke, glas.christiaen@telenet.be wordt 
aangeduid als plaatsvervanger van de gemeente in de beleidsgroep, opgericht binnen de schoot van 
WVI, die fungeert als Lokale Entiteit voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. 

Artikel 2: 

Deze aanduidingen blijven geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordigers. 

76. Bekkenbestuur van het IJzerbekken - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 

plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 35 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 

Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur,  voorzitter van het bekkenbestuur van het 
IJzerbekken m.b.t. de  vraag tot afvaardiging in het bekkenbestuur, met name de vraag tot aanduiding 
van een gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeenten die zich op het grondgebied van 
het bekken bevinden.  

Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft: 

 1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen; 

 2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, 
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de 
resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37, binnen een termijn van 90 dagen na 
het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode 
waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft; 

 3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te keuren, 
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht; 

 4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37, § 1; 

 5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de 
scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling 
van de zoneringsplannen; 

 6° advies te verlenen over: 
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 a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de watersystemen; 

 b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

 7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de 
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter 
beheer te realiseren; 

 8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het 
bekken te agenderen. 

Gezien de ingediende kandidaturen wat de gemeente betreft; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger Ja Neen 

Dierendonck Henk 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming voor de plaatsvervangend afgevaardigde van de 
gemeente als volgt: 

Naam en Voornaam plaatsvervangend vertegenwoordiger Ja Neen 

Van Muysewinkel Eddy 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Zich akkoord te verklaren met deelname van de gemeente in het IJzerbekken onder voorzitterschap 
van de gouverneur 

Artikel 2: 

Henk Dierendonck (°15/12/1970), schepen, p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
henk.dierendonck@middelkerke.be, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergaderingen van bekkenbestuur van het IJzerbekken 

Eddy Van Muysewinkel (°08/11/1955), schepen, p/a Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, 
eddy.vanmuysewinkel@middelkerke.be, wordt aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger 
van de gemeente in de algemene vergaderingen van bekkenbestuur van het IJzerbekken 

Artikel 3: 

Deze aanduidingen blijven geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 4: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordigers. 

77. Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke - vaststellen aantal mandaten voorbehouden voor 

deskundigen in raad van bestuur 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 08/12/2005 (13) houdende de goedkeuring van de 
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gezien artikel 6 van de statuten ivm de samenstelling van de raad van bestuur; 
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Gezien het de gemeenteraad toekomt om het aantal mandaten in de raad van bestuur te bepalen die 
voorbehouden worden voor deskundigen; 

Gezien dit aantal maximum 5 bedraagt (nl. 12 leden, met een meerderheid uit leden van de 
gemeenteraad); 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 10/01/2013 (2) waarbij het aantal deskundigen werd 
vastgesteld op 5; 

Gezien het verkiezingsresultaat en de samenstelling van de bestuursmeerderheid; 

Gezien het streven om deze bestuursmeerderheid ook aan bod te laten komen binnen het AGB; 

Gehoord bijgevolg het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het aantal 
deskundigen voortaan op 4 te bepalen; 

Beslist:  

Enig artikel:  

Het aantal mandaten in de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke die 
voorbehouden worden voor deskundigen wordt vastgesteld op 4 (vier). 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

78. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening -  

vaststellen van het aantal leden en de maatschappelijke geledingen - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor 
de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies 
voor ruimtelijke ordening en latere wijzigingen; 

Overwegende dat er na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient overgegaan te worden tot 
de benoeming van een nieuwe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 03/05/2001 waarbij de gemeenteraad akkoord gaat 
met de volgende elementen: 

 De oprichting van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening met 12 leden, voorzitter 
inbegrepen (9 voor de maatschappelijke geledingen en 3 deskundigen). 

 De volgende maatschappelijke geledingen worden aangeduid om deel uit te maken van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: vereniging van werkgevers, 
werknemersverenigingen, vereniging van landbouwers, milieuverenigingen en toeristische sector 
en dit in de volgende samenstelling: 

 Functie Aantal leden 

1. vereniging van werkgevers 2 

2. werknemersverenigingen 3 

3. vereniging van landbouwers 2 

4. milieuverenigingen 1 

5. toeristische sector 1 
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 Het toekennen van presentiegelden aan de deskundigen, niet zijnde de gemeentelijke 
ambtenaren, gelijk aan de zitpenningen, toegekend aan een gemeenteraadslid. Er worden 
geen reis- en verblijfsvergoedingen toegekend. Er worden ook geen presentiegelden 
toegekend aan de leden van de maatschappelijke geledingen. 

 Het aanduiden van de technische afdeling om het permanent secretariaat van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening waar te nemen. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11/04/2013 waarbij de gemeenteraad heeft beslist 
om het aantal effectieve leden van de GECORO vast te leggen op 13 waarvan er 4 deskundigen 
dienen te zijn; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11/04/2013 waarbij de gemeenteraad heeft beslist 
om als volgt presentiegelden toe te kennen: 

Functie Bedrag 

Voorzitter gelijk aan de zitpenning van een 
gemeenteraadslid 

Deskundige  € 125 

Vertegenwoordiger maatschappelijke geleding  € 75 

Overwegende dat volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 
tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de 
provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en latere wijzigingen de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, gelet op het inwonersaantal van de gemeente 
Middelkerke, uit minimum 9 leden moet en maximum 13 leden mag bestaan; 

Overwegende dat minstens ¼ van de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
deskundige dient te zijn;  

Overwegende dat er volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 
2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de 
provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en latere wijzigingen en gelet op 
het inwonersaantal van de gemeente Middelkerke, minimum 4 maatschappelijke geledingen dienen 
vertegenwoordigd te zijn in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; 

Overwegende dat de maatschappelijke geledingen een evenwichtige weergave dienen te zijn van de 
voornaamste actoren in de gemeente; 

Overwegende dat er met de maatschappelijke geledingen vanuit verschillende invalshoeken aandacht 
wordt besteed aan de leefbaarheid van de gemeente. Hun bijdrage verhoogt de graad van participatie 
en creëert een breder draagvlak voor het ruimtelijk beleid; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de deskundigheid van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wil verhogen teneinde de commissie in ere te 
herstellen als adviesorgaan van het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en schepenen 
wenst verder de adviesfunctie te verruimen buiten de minimale decretale verplichtingen. Het 
aantrekken van specifieke deskundigheid vormt hierin een meerwaarde; 

Overwegende dat het de bevoegdheid is van het college van burgemeester en schepenen om de 
beslissingen van de gemeenteraad aangaande de samenstelling van een gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening voor te bereiden; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22/01/2019 (37) ter zake; 

Beslist:  

Artikel 1: 
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De volgende samenstelling voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt 

goedgekeurd: 

 De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bestaat uit 13 effectieve leden, 

waarvan er 8 deskundige zijn. 

 Maatschappelijke geledingen binnen de gemeente die worden opgeroepen om 

vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers voor te dragen: 

Maatschappelijke geleding Aantal vertegenwoordigers 

verenigingen van werkgevers 1 

werknemersverenigingen 1 

verenigingen van landbouwers 1 

milieuverenigingen 1 

toeristische sector 1 

Artikel 2: 

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

79. Verrichtingen van dagelijks bestuur - hervaststelling 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de artikelen 40, 41 tweede lid 8° en 56 §3 5° van het decreet lokaal bestuur; 

Overwegende dat de gemeenteraad volgens artikel 41, tweede lid, 8° van het decreet lokaal bestuur 
bevoegd is om de definitie ‘dagelijks bestuur’ te bepalen; 

Overwegende dat het begrip ‘dagelijks bestuur’ bepalend is voor de bevoegdheidsverdeling met 
betrekking tot overheidsopdrachten; 

Overwegende dat de gemeenteraad volgens artikel 41, tweede lid, 10° van het decreet lokaal bestuur 
bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden 
van overheidsopdrachten tenzij de opdracht past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ waarvoor het 
college van burgemeester en schepenen bevoegd is; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen volgens artikel 56, §3, 5° van het 
decreet lokaal bestuur bevoegd is om de plaatsingsprocedure en voorwaarden van 
overheidsopdrachten vast te stellen voor opdrachten die passen binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 08/09/2016 (9) waarbij de bepaling van het begrip 
‘dagelijks bestuur’ in het kader van het gemeentedecreet werd hervastgesteld; 

Gelet op onderstaand voorstel tot hervaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’: 

Exploitatiebudget 

Destijds vielen alle uitgaven in kader van overheidsopdrachten die verrekend worden op 
kredieten van het exploitatiebudget onder het begrip ‘dagelijks bestuur’. 

Om efficiënt en soepel te kunnen blijven werken, wordt voorgesteld om dit te behouden. 

Investeringsbudget 

Destijds werd als grensbedrag voor investeringen gekozen voor het bedrag van € 8.500 excl. 
BTW. 
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Om efficiënter en soepeler te kunnen werken, wordt voorgesteld om ook de investeringen 
waarvan de waarde minder is dan de drempel voorzien in artikel 42, §1, 1°, a) van de wet 
overheidsopdrachten onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ te laten vallen. 

Artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten bepaalt dat 
overheidsopdrachten enkel mogen worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking wanneer de goed te keuren uitgave zonder belasting over de 
toegevoegde waarde lager is dan de bedragen bepaald door de Koning. Deze drempel 
bedraagt momenteel € 144.000 excl. BTW, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 
21/12/2017 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels. Dit drempelbedrag geldt 
voor de jaren 2018-2019 en wordt 2-jaarlijks herzien.  

Wijziging raming/voorwaarden bestek 

Er wordt voorgesteld om een aantal beslissingen inzake beperkte wijziging van 
overheidsopdrachten goedgekeurd door de gemeenteraad op te nemen onder dagelijks 
bestuur. Op die manier kan enige soepelheid aan de dag gelegd worden zodat inschrijvingen 
binnen dat kader tot plaatsing kunnen leiden zonder opnieuw vooraf aan de gemeenteraad 
voorgelegd te moeten worden, wat problemen kan opleveren met de termijn waartoe de 
inschrijver zich heeft verbonden met zijn inschrijving.  

Concreet wordt voorgesteld om volgende beslissingen onder de definitie ‘dagelijks bestuur’ te 
laten vallen: 

beslissingen inzake overheidsopdrachten tot wijziging van de raming met maximaal 10% of tot 
wijziging van de voorwaarden die een verhoging met maximaal 10% van de raming 
goedgekeurd door de gemeenteraad betreffen. 

Herhalingsopdrachten 

Er wordt voorgesteld om het dagelijks bestuur uit te breiden met de bevoegdheid voor het 
college om, ongeacht de waarde van de opdracht, elke herhalingsopdracht voor werken of 
diensten, goed te keuren.  

Op grond van art. 42 §1, 2° wet overheidsopdrachten is het mogelijk een herhaling van de 
opdracht te gunnen op voorwaarde dat deze mogelijkheid van herhaling in het oorspronkelijk 
bestek wordt opgenomen en de gunning van de herhalingsopdrachten gebeuren binnen drie 
jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. 

De oorspronkelijke opdracht dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld als de raming 
van het opdrachtbedrag (dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht inclusief alle 
herhalingen) het drempelbedrag van het dagelijks bestuur overschrijdt. 

Bijkomende uitgaven 

In het gewijzigde KB uitvoering overheidsopdrachten (KB van 14/01/2013 zoals gewijzigd bij 
KB van 22 juni 2017) is er in artikel 37 en 38 een nieuw regelgevend kader met een lijst van 
toepassingsgevallen waarbinnen er sprake kan zijn van een aanvaardbare wijziging tijdens de 
uitvoering van de opdracht.  

Dit regelgevend kader biedt een duidelijk en uniformer rechtskader waarbinnen wijzigingen 
mogelijk zijn zonder nieuwe plaatsingsprocedure.  

Er wordt komaf gemaakt met de visie dat wijzigingen in werkelijkheid altijd neerkomen op een 
nieuwe vaststelling van de voorwaarden van de opdracht waarbij de bevoegdheid om tot 
dergelijke wijzigingen te besluiten toekomt aan het orgaan welke de voorwaarden heeft 
vastgesteld. 

Het college is bevoegd om deze wijzigingen goed te keuren in het kader van haar 
uitvoeringsbevoegdheid op grond van art. 56 §3, 4° van het decreet lokaal bestuur. Het 
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college staat immers in voor de uitvoering van de overheidsopdrachten en kan, als dat nodig 
is voor de uitvoering, de overeenkomst wijzigen.  

Overwegende dat voorgesteld wordt om bij de hervaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ ook 
alle uitgaven die geen overheidsopdrachten zijn te delegeren aan het college van burgemeester en 
schepenen, met uitzondering van subsidies, investeringstoelagen, borgstellingen en daden van 
beschikking van onroerende goederen;  

Overwegende dat voorgestelde invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ bijdraagt tot een soepele, 
efficiënte werking van het bestuur; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het raadsbesluit van 08/09/2016 (9) houdende de bepaling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt 
opgeheven. 

Artikel 2:  

Onder ‘dagelijks bestuur’ in het kader van het decreet lokaal bestuur wordt verstaan hetgeen volgt: 

- alle uitgaven in kader van overheidsopdrachten, die verrekend worden op kredieten ingeschreven 
in het exploitatiebudget, met inbegrip van meerjarige overeenkomsten. 

- alle uitgaven in kader van overheidsopdrachten waarvan de waarde minder is dan de drempel 
voorzien in artikel 42, §1, 1°, a) van de wet overheidsopdrachten, die verrekend worden op 
kredieten ingeschreven in het investeringsbudget, met inbegrip van meerjarige overeenkomsten. 

- beslissingen inzake overheidsopdrachten tot wijziging van de raming met maximaal 10% of tot 
wijziging van de voorwaarden die een verhoging met maximaal 10% van de raming goedgekeurd 
door de gemeenteraad betreffen. 

- elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van art. 42 §1, 2° wet overheidsopdrachten, 
ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht. De oorspronkelijke opdracht dient door de 
gemeenteraad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag (dit is de waarde van 
de oorspronkelijke opdracht inclusief alle herhalingen) het drempelbedrag van het dagelijks 
bestuur overschrijdt. 

- alle bijkomende uitgaven, die ingevolge wijziging aan de gegunde opdracht, nodig worden geacht, 
met naleving van de herzieningsclausules beschreven in artikelen 37 en 38 van het KB uitvoering 
overheidsopdrachten (KB van 14/01/2013 zoals gewijzigd bij KB van 22 juni 2017). 

- alle uitgaven die geen overheidsopdrachten zijn, met uitzondering van subsidies, 
investeringstoelagen, borgstellingen en daden van beschikking van onroerende goederen. 

Artikel 3:  

Deze beslissing heeft onmiddellijke uitwerking. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

80. Verrichtingen die uitgesloten worden van het visum van de financieel directeur - 

hervaststelling 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 266 van het decreet lokaal bestuur: 

“De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom zijn 
onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan. 
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De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen 
verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°. Hij verleent zijn 
visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. 
Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te 
verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat. 

De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder 
de financieel directeur de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De gemeenteraad kan binnen 
de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, 
bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.”; 

Gelet op artikel 121 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en uitvoeringsbesluit; 

Overwegende dat dit artikel van toepassing blijft tot de inwerkingtreding van artikel 99 van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
besturen (BBC 2020); 

Overwegende dat bovenvermelde bepalingen toelaten het visum vrij te stellen voor volgende 
categorieën van verrichtingen: 

- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode tot één jaar  
(bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor 
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze 
bepaling) 

- de verbintenissen waarvan het bedrag lager is dan € 50.000; 

- de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het 
jaarlijkse bedrag lager is dan € 25.000; 

- de investeringssubsidies tot € 10.000; 

Gelet op het raadsbesluit van 08/09/2016 (10) waarbij verrichtingen die financiële verbintenissen 
lasten het exploitatiebudget veroorzaken waarvan het bedrag niet hoger is dan € 8.500 excl. BTW 
uitgesloten worden van de visumverplichting, met uitzondering van werkingssubsidies (toelagen), 
personeelsuitgaven en uitgaven voortspruitende uit leningen en bijdragen aan intercommunales; 

Overwegende dat rekening houdend met de schaalgrootte van gemeente Middelkerke, de 
dienstverlening met tijdelijke contracten en jobstudenten en de werkbaarheid om het volume aan 
beslissingen die aan visum onderworpen blijven te verwerken, wordt door de financieel directeur 
voorgesteld om volgende categorieën van verrichtingen vrij te stellen van visumverplichting:    

- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode tot één jaar  
(bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor 
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze 
bepaling) 

- de financiële verbintenissen lastens het exploitatiebudget die resulteren in een uitgaande 
netto-kasstroom waarvan het bedrag niet hoger is dan € 8.500 (exclusief BTW), met 
uitzondering van subsidies (toelagen) 

Om te bepalen of een voorgenomen financiële verbintenis binnen de perken van de vrijstelling 
valt, moet het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis in rekening 
worden gebracht. Voor verbintenissen van onbepaalde duur wordt rekening gehouden met 
een forfaitaire looptijd van 4 jaar of 48 maanden.  

Overwegende dat dit voorstel bijdraagt tot een soepele, efficiënte werking van het bestuur; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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Beslist:  

Artikel 1:  

Het raadsbesluit van 08/09/2016 (10) houdende de vaststelling van de verrichtingen die uitgesloten 
worden van de visumverplichting wordt opgeheven. 

Artikel 2: 

Volgende financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom worden 
uitgesloten van de visumverplichting: 

- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode tot één jaar  
(bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor dezelfde 
functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze bepaling) 

- de financiële verbintenissen lastens het exploitatiebudget die resulteren in een uitgaande netto-
kasstroom waarvan het bedrag niet hoger is dan € 8.500 (exclusief BTW), met uitzondering van 
subsidies (toelagen) 

Om te bepalen of een voorgenomen financiële verbintenis binnen de perken van de vrijstelling valt 
moet het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis in rekening worden 
gebracht. Voor verbintenissen van onbepaalde duur wordt rekening gehouden met een forfaitaire 
looptijd van 4 jaar of 48 maanden.  

Artikel 3:  

Deze beslissing heeft onmiddellijke uitwerking. 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, het 
managementteam en de financieel directeur. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

81. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - 

goedkeuring  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 12/11/2015 (28) houdende goedkeuring van het retributiereglement op 
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein; 

Overwegende dat dit retributiereglement geldig was tot 31/12/2018;  

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op de actualisatie van de code in 2017 naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, 
meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

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

Artikel 2:  

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

Artikel 3: 

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

 

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein 

Artikel 1 – Algemeen 

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

Permanente nutsvoorzieningen zijn : 

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

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

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

nutsvoorzieningen. 

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

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn eindigend op 31 de-
cember 2019. 

Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openlig-
gende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor werken 
in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.   
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Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen 
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) 
bedrag(en). 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 

Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onder-
houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie 
geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.  

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder 
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt 
op het grondgebied van de gemeente. 

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

Artikel 4 – Inning 

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.   

Artikel 5 – Definitief karakter 

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. 

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

82. Toerisme Middelkerke vzw - vaststellen verdeelsleutel Raad van Bestuur - goedkeuring  

Raadslid F. Spaey merkt op dat de voorzitter blijkbaar stemadvies geeft, terwijl hij zich vroeger altijd 
tegen een dergelijke handelswijze heeft verzet. Het raadslid herinnert aan zijn verklaring tijdens de 
installatievergadering dat zijn fractie een constructieve oppositie zal voeren. Tegen deze achtergrond 
vindt hij het stemadvies dan ook “eigenaardig”. 

De voorzitter antwoordt dat het de bedoeling was om de mandaten voor de oppositie open te stellen 
voor alle oppositiefracties, maar dat werd vastgesteld dat sommige mensen van zijn partij het niet 
kunnen laten om ongepaste opmerkingen te formuleren via de sociale media t.o.v. de nieuwe 
meerderheid. Als die oorlogsmodus van zijn partij blijft aanhouden, dan moet de nieuwe meerderheid 
wel overeenkomstig reageren. Het is wel de intentie om op een goede manier samen te werken met 
de oppositie. 

Raadslid F. Spaey verklaart zich niet aangesproken te voelen. Hij betreurt dat zijn fractie wordt 
gestraft voor uitspraken van mensen die niet aanwezig zijn of niet tot de fractie behoren. Hij herhaalt 
de intentie om constructief oppositie te voeren. 

De burgemeester herinnert aan de situatie van 6 jaar geleden toen alle mandaten voor de oppositie 
gegeven werden aan 1 raadslid. Destijds heeft hij zich zelfs tot de toezichthoudende overheid moeten 
wenden om zijn rechten af te dwingen. Hij is aangenaam verrast door de verklaring van F. Spaey ivm 
de constructieve oppositie. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet over het lokaal bestuur en meer bepaald de artikelen 245 e.v.; 
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Overwegende dat ingevolge art. 23§2 van de statuten van de vzw Toerisme Middelkerke de 
gemeenteraad 12 bestuurders mag voordragen, waaronder het lid dat binnen het college van 
burgemeester en schepenen het toerisme onder zijn functionele bevoegdheid heeft;  

Overwegende dat deze bestuurders moeten voldoen aan de voorwaarden om tot gemeenteraadslid 
van de gemeente Middelkerke verkozen te worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van 
het lokale en provinciale kiesdecreet;  

Overwegende dat de gemeenteraad de verdeelsleutel dient te bepalen voor de verdeling van de door 
de gemeenteraad voor te dragen kandidaten onder de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad; 

Gezien het voorstel om de samenstelling van de raad van bestuur in de mate van het mogelijke te 
spiegelen aan de samenstelling van de bestuursmeerderheid; 

Gezien het voorstel om de 12 bestuurders als volgt te verdelen tussen de politieke fracties: 

CD&V   2 bestuurders 

LDD   7 bestuurders 

Groen   1 bestuurder 

N-VA   1 bestuurder 

Open-VLD    1 bestuurder 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De aanduiding van de 12 door de gemeenteraad voor te dragen bestuurders in de Raad van Bestuur 
van de vzw ‘Toerisme Middelkerke’, conform art. 23 §2 van de statuten, gebeurt volgens volgende 
verdeling tussen de politieke fracties: 

CD&V   2 bestuurders 

LDD   7 bestuurders 

Groen   1 bestuurder 

N-VA   1 bestuurder 

Open-VLD    1 bestuurder 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst voor toerisme. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

83. Opzegging samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Middelkerke vzw - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 juni 2014 (13) Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente Middelkerke en de Toerisme Middelkerke vzw – goedkeuring; 

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van Toerisme Middelkerke vzw van 30 juni 2014 
(11) Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Middelkerke – goedkeuring; 

Gelet op deze samenwerkingsovereenkomst die stelt dat beide partijen een einde kunnen stellen aan 
deze samenwerkingsovereenkomst, mits betekening van een aangetekend schrijven; 
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Overwegende dat hierbij een opzegtermijn van 1 maand moet worden gerespecteerd zodat 
contractuele verplichtingen kunnen worden nagekomen; 

Gelet het gemeentebestuur het overleg met het middenveld inzake toerisme op een andere manier 
wenst te organiseren en de besluitvorming met betrekking tot het toeristisch beleid wenst te 
centraliseren binnen het gemeentebestuur; 

Gelet de wens van de gemeente om daarom de samenwerkingsovereenkomst met Toerisme 
Middelkerke op te zeggen; 

Beslist: 

Artikel 1: 

De samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Middelkerke vzw, zoals goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbesluit dd. 16/06/2014 (13), wordt beëindigd met ingang van 01/03/2019. 

Artikel 2: 

Een afschrift van dit besluit wordt via aangetekend schrijven toegestuurd aan het secretariaat van 
Toerisme Middelkerke vzw. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

84. Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger (cat. A) in de algemene vergadering  - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 246 van het decreet lokaal bestuur paragrafen 1, 2 en 3:  

“Art. 246. §1. Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende partijen, beschikt de 
gemeente altijd over een meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering van de 
gemeentelijke vennootschap of vereniging en draagt de gemeente altijd een meerderheid voor van de 
leden van de raad van bestuur van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting. Die 
voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de door de 
gemeente voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. 

§2. De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van de gemeentelijke 
vennootschap en vereniging worden door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. De 
vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de 
instructies van de gemeenteraad.  

§3. De gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering 
kunnen op elk moment beslissen om de aanwijzingen en de voordrachten te herroepen. De statuten 
van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting bepalen dat de betrokken 
vertegenwoordigers door die herroeping van rechtswege ontslagnemend zijn. De statuten van de 
gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting bepalen dat de betrokken vertegenwoordigers  

door die herroeping van rechtswege ontslagnemend zijn. Ze worden vervangen. Alle aanwijzingen en 
voordrachten worden herroepen door de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. De 
vertegenwoordigers blijven in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.” 

Gelet artikel 8 van de statuten van Toerisme Middelkerke vzw dat bepaalt dat het mandaat van 
lasthebber(s) van de gemeente Middelkerke (categorie A) van rechtswege eindigt door de vernieuwing 
van de gemeenteraad; 

Gelet artikel 13 van de statuten van Toerisme Middelkerke vzw dat bepaalt dat de algemene 
vergadering wordt voorgezeten door de gemeentelijk vertegenwoordiger van categorie A die door de 
gemeenteraad hiertoe zal worden aangeduid; 
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Gezien het voorstel om de schepen tot wiens taken de functie toerisme behoort aan te duiden als lid 
categorie A; 

Gezien het voorstel om de burgemeester aan te duiden als plaatsvervangend lid categorie A; 

Gezien artikel 34 van het DLB; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en Voornaam - effectief Ja Neen 

Dedecker Tom 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en Voornaam - plaatsvervanger Ja Neen 

Dedecker Jean Marie 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Neemt kennis van het van rechtswege beëindigd zijn van het mandaat van de heer Michel Landuyt als 
lasthebber van de gemeente Middelkerke categorie A binnen Toerisme Middelkerke vzw door het 
vernieuwen van de gemeenteraad.  

Artikel 2: 

De heer Tom Dedecker, schepen van toerisme van de gemeente Middelkerke, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger van de gemeente Middelkerke (categorie A) in de Algemene Vergadering van 
Toerisme Middelkerke vzw. 

De heer Jean-Marie Dedecker, burgemeester van de gemeente Middelkerke, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Middelkerke (categorie A) in de Algemene 
Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw.  

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van Toerisme Middelkerke vzw en de heren 
Tom Dedecker, Jean-Marie Dedecker en Michel Landuyt. 

85. Toerisme Middelkerke vzw - voordracht 12 leden raad van bestuur 

De voorzitter licht toe dat de procedure ivm vzw Toerisme mee is gesteund op een advies van 
dezelfde raadsman die tijdens de vorige legislatuur ook deskundig advies heeft verleend ivm de vzw.  

Op de opmerking van raadslid M. Declerck dat een en ander ook kon via advies van het VVSG 
reageert de burgemeester met de opmerking dat de procedure eenvoudiger was geweest als men 
kwijting zou kunnen geven aan de voormalige bestuurders. De burgemeester stelt dat er elementen 
zijn om een dergelijke kwijting niet te geven omdat er fouten gebeurd zijn. 

De voorzitter vult aan dat er niet tijdig beroep werd ingediend in een lopende rechtszaak en dat dit een 
bestuursfout betreft. Dat de toenmalige voorzitter van de vzw tevens advocaat is maakt dit trouwens 
moeilijker om te begrijpen. Tegen die achtergrond zal er dan ook geen kwijting verleend worden omdat 
er anders desgevallend geen vorderingen meer ingesteld kunnen worden. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 246 van het decreet lokaal bestuur paragrafen 1, 2 en 3: 
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Art. 246. §1. Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende partijen, beschikt de 
gemeente altijd over een meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering van de 
gemeentelijke vennootschap of vereniging en draagt de gemeente altijd een meerderheid voor van de 
leden van de raad van bestuur van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting. Die 
voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de door de 
gemeente voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. 

§2. De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van de gemeentelijke 
vennootschap en vereniging worden door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. De 
vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de 
instructies van de gemeenteraad.  

§3. De gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering 
kunnen op elk moment beslissen om de aanwijzingen en de voordrachten te herroepen. De statuten 
van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting bepalen dat de betrokken 
vertegenwoordigers door die herroeping van rechtswege ontslagnemend zijn. De statuten van de 
gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting bepalen dat de betrokken vertegenwoordigers  

door die herroeping van rechtswege ontslagnemend zijn. Ze worden vervangen. Alle aanwijzingen en 
voordrachten worden herroepen door de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. De 
vertegenwoordigers blijven in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd. 

Gelet artikel 23 van de statuten van Toerisme Middelkerke vzw: 

 §2. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:  

- De gemeenteraad draagt 12 bestuurders voor, waaronder het lid dat binnen het college van 
burgemeester en schepenen het toerisme onder zijn bevoegdheid heeft. Die voordracht 
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de door de 
gemeente voorgedragen leden van de Raad van Bestuur is van hetzelfde geslacht. Indien niet 
aan die vereiste wordt voldaan geldt deze vereiste voor de door de fracties voorgedragen 
leden. Indien dan nog niet aan de vereiste wordt voldaan, geldt deze vereiste zowel voor de 
meerderheidsfracties als voor de oppositiefracties. Levert ook dit niet verplichte resultaat op, 
dan duidt de grootste fractie onder de meerderheidsfracties iemand van het minst 
vertegenwoordigde geslacht aan, indien de vereiste niet werd voldaan door deze fracties, 
en/of duidt de grootste fractie onder de oppositiefracties iemand van het minst 
vertegenwoordigde geslacht aan, indien aan de vereiste niet werd voldaan door deze fracties.  

Deze bestuurders moeten voldoen aan de voorwaarden om tot gemeenteraadslid van de 
gemeente Middelkerke verkozen te worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van 
het lokale en provinciale kiesdecreet.   

- De leden van categorie C dragen 1 bestuurder voor. 

- De leden van categorie D dragen 1 bestuurder voor. 

Overwegende dat dient te worden overgegaan tot installatie van de Raad van Bestuur conform de 
statuten; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad van heden houdende de goedkeuring van de verdeelsleutel 
van de raad van Bestuur als volgt:  

CD&V   2 bestuurders 

LDD   7 bestuurders 

Groen   1 bestuurder 

N-VA   1 bestuurder 

Open-VLD    1 bestuurder 
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Gelet artikel 24 van de statuten van Toerisme Middelkerke vzw dat bepaalt dat het voorzitterschap van 
de raad van bestuur wordt toevertrouwd aan het lid dat binnen het college van burgemeester en 
schepenen het toerisme onder zijn bevoegdheid heeft en dat bij afwezigheid van de voorzitter zijn taak 
wordt overgenomen door de plaatsvervanger die wordt aangeduid door de voorzitter; 

Gezien de ingediende kandidaturen namens de fracties; 

Gelet op het ontvankelijkheidsonderzoek waaruit blijkt dat de kandidaturen kunnen aanvaard worden; 

Gezien artikel 34 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op de geheime stemmingen met volgend resultaat; 

NAAM JA NEEN ONTHOUDING 

CD&V    

1. Ampe-Duron Francine 25 0 0 

2. Goemaere Katrien 25 0 0 

LDD    

1. Dedecker Tom  25 0 0 

2. Landuyt Lieve 25 0 0 

3. Niville Chris 25 0 0 

4. Ryckewaert Bianca 25 0 0 

5. Van den Bossche Sandra 25 0 0 

6. Vangenechten Ronny  25 0 0 

7. Vanheste Hans  25 0 0 

Groen    

1. De Lille Robin 25 0 0 

N-VA    

1. Goethaels Anthony 25 0 0 

Open-VLD    

1. Declerck Mario 25 0 0 

Er zijn 0 blanco en 0 ongeldige stembiljetten. 

Beslist: 

Artikel 1: 

Volgende 12 bestuurders worden voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van de vzw 
‘Toerisme Middelkerke’:  

Naam en Voornaam 

CD&V 

1. Ampe-Duron Francine 

2. Goemaere Katrien 

LDD 
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1. Dedecker Tom  

2. Landuyt Lieve 

3. Niville Chris 

4. Ryckewaert Bianca 

5. Van den Bossche Sandra 

6. Vangenechten Ronny  

7. Vanheste Hans  

Groen 

1. De Lille Robin 

N-VA 

1. Goethaels Anthony 

Open-VLD 

1. Declerck Mario 

Artikel 2: 

Afschrift wordt bezorgd aan het secretariaat van Toerisme Middelkerke vzw. 

 

Vragen van raadsleden: 

Van raadslid Robin De Lille 

(thema: aankoop grond voormalige zendmasten) 

“Onze vraag gaat over het gebied in de duinen waarop onlangs de zendmasten van Radio Oostende 
afgebroken werden. Meer bepaald dus de grond die ingesloten wordt door de Duinenweg, de Prosper 
Poulletstraat en de Hector Verhaeghelaan. 

In de pers is uitgebreid ter sprake gekomen dat de masten op het terrein afgebroken werden en dat 
defensie de grond te koop stelt. 

In de media hebt u, burgemeester, verklaard dat u ervoor zou ijveren om deze grond met de 
gemeente aan te kopen, om er een nieuw recreatiegebied met sportinfrastructuur uit te bouwen. 

Wat niet in de pers verteld werd, is dat dit gebied deel uitmaakt van het biologisch zeer waardevol 
duinengebied en dat het beschermd is, zowel door het duinendecreet, als VEN-gebied én als 
habitatrichtlijngebied.  

Voor dit soort gebieden gelden spelregels die dienen gevolgd te worden. Het ombouwen tot nieuw 
recreatiegebied is niet conform deze wettelijke spelregels. 

Wegens het uitzonderlijke karakter van deze grond zijn wij met Groen bezorgd over uw plannen. De 
bescherming van natuurgebied is er immers gekomen om gegronde redenen. Eenmaal in gebruik 
genomen voor andere doeleinden, gaat het karakter onvermijdelijk verloren en kan de schade niet 
meer teruggeschroefd worden. 

Uit goede bron hebben wij vernomen dat Natuurpunt eveneens vragende partij is om de grond te aan 
te kopen en om die in beheer te geven aan de heel ervaren en deskundige Middelkerkse vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers beheren o.a. ook reeds de Warandeduinen (waar dit gebied trouwens deel van 
uitmaakt) en de Schuddebeurze en doen dit op een heel bekwame manier. 

Daarom onze vragen: 
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 Klopt het, wat in de pers verscheen, namelijk dat u de grond met de gemeente wil aankopen 
en zo ja, welke stappen heeft de gemeente hiervoor al ondernomen? 

 Klopt het dat u op deze grond een nieuw recreatiegebied met sportinfrastructuur wil 
uitbouwen, zijn er daarvoor al stappen ondernomen of plannen opgemaakt en kunnen die 
plannen in functie van de bescherming van dit waardevol gebied nog herzien worden? 

 Wilt u overwegen om af te zien van de aankoop van de grond en de aankoop eventueel over 
te laten aan Natuurpunt, zodat het gebied de nodige bescherming en het noodzakelijke 
beheer kan krijgen? 

Wij zijn er met Groen van overtuigd dat dit gebied, mits goed beheer, kan evolueren tot een extra 
natuurparel in Middelkerke.” 

Antwoord van de burgemeester: 

De gemeente Middelkerke heeft inderdaad interesse om de grond te verwerven. Hiervoor 

heeft de gemeente reeds meerdere malen contact gehad met de eigenaar van de grond 

(Defensie) en met het federaal aankoopcomité, die belast is met de verkoop. 

 

De gemeente wil een publieke invulling geven aan deze zone. Momenteel wordt onderzocht 
wat de mogelijkheden zijn. Concreet zijn hier nog geen plannen voor opgemaakt.  

Wat Natuurpunt betreft: Natuurpunt heeft de neiging om de duinen af te sluiten voor het 

publiek. De gemeente wil net deze duinen ontsluiten met synergie tussen mens en natuur. 

Uit de bespreking: 

- Geklasseerd gebouw aanwezig op terrein en te gebruiken voor openbaar nut. Dit kan 
eventueel kaderen binnen de jeugdwerking. 

- Terrein sluit aan bij sportpark. Niet bedoeling om te gebruiken voor bijv. parcours cyclocross.  

- Zal niet gebruikt worden voor ontwikkelen van immobiliën-activiteiten … 

- Kostprijs: werd 2 jaar geleden geschat op 190.000 euro.  

Van raadslid Robin De Lille 

(thema: molensite Leffinge / wijkwerking De Wiek) 

“Begin 2018 kreeg vzw De Batterie de opdracht van de gemeente om samen met de bewoners van 
Leffinge te onderzoeken hoe de site rond de Groenhagemolen een bruisende plaats kon worden waar 
mensen elkaar ontmoeten. 

Een lang traject werd afgelegd, waarbij de bevolking op ludieke en artistieke manier betrokken werd 
om invulling te geven aan het project. Een mooi initiatief in het kader van burgerparticipatie dat door 
de Leffingenaars warm ontvangen werd. Jong en oud werden op een creatieve manier gestimuleerd 
om mee te denken en mee uit te voeren, alles op een laagdrempelige manier. 

Deze brainstormsessies resulteerden in verschillende ideeën, verschillende sporen, die elkaar 
wonderwel aanvulden. Het geheel werd ‘De Wiek’ gedoopt. 

De resultaten zijn ondertussen gevestigde waarden die door de Leffingenaars zeer op prijs gesteld 
worden: 

Er is een werkgroep rond de molenaarswerking, die erin slaagde om de motor van de molen te 
herstellen en de molen opnieuw te laten werken. Een knap staaltje van samenwerking en van 
restauratie van erfgoed. Deze werkgroep organiseert geregeld molendagen, waarop het graan ter 
plaatse gemalen wordt. Een unieke attractie. 
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Er zijn de workshops voor en door Leffingenaars, waarbij creatieve en artistieke talenten uitgedaagd 
worden, maar waarop ook het sociale aspect heel belangrijk is. De Wiek streeft naar laagdrempelige 
activiteiten voor jong en oud, waarbij contact en nabijheid heel belangrijk zijn. 

Een derde aspect is de tweewekelijkse kleinschalige markt waarbij het ambachtelijke voorop staat. 
Ook deze markt heeft als doel om de Leffingenaars op een laagdrempelige manier met elkaar in 
contact te brengen en te verbinden. De ene buurtbewoner schenkt bvb zelfgeteelde groenten, 
waarmee een tweede buurtbewoner soep maakt die aangeboden wordt op de markt. Zowel 
professionele standhouders als Leffingenaars met eigen creaties hebben er hun vaste stand en vaste 
klanten. Er valt steeds iets te proeven, te ruiken, te beleven.  

De werking van De Wiek berust volledig op vrijwilligers, los van politieke strekkingen. De doelstelling 
om van de molensite een bruisende, creatieve plek te maken waar mensen elkaar ontmoeten, is nu 
reeds volledig geslaagd: veel buurtbewoners zijn betrokken en er bieden zich voortdurend nieuwe 
mensen met nieuwe ideeën aan. Er zijn reeds heel geslaagde activiteiten gebeurd, maar er is nog 
veel werk om alle ideeën verder vorm te geven. 

Omdat informatie heel belangrijk is, werkten enkele vrijwilligers samen aan de opbouw van een 
website. Deze website is nog niet helemaal af, maar toch is het al heel interessant om daarop de visie 
en de projecten te raadplegen: www.dewiekleffinge.be . 

Omdat dit bewonersproject gestart is vanuit het vorige gemeentebestuur en eigenlijk nog in de 
kinderschoenen staat, maar toch al een gevestigde waarde is, willen wij het nieuwe gemeentebestuur 
vragen of ze dit waardevolle project wil blijven steunen. 

De inzet van de vele vrijwilligers en de enthousiaste deelname van de Leffingenaars bewijzen immers 
dat dit project een gat in de markt was en dat het verdient om te blijven bestaan. 

Concreet is onze vraag: laat u de bewoners dit project verder uitwerken en worden ze daarbij verder 
gesteund vanuit de gemeente, door de dienst participatie.” 

 

Antwoord schepen N. Lejaeghere: 

“Op dinsdag 29 januari 2019 kwam de stuurgroep De Wiek samen met de bevoegde schepen 
Natacha Lejaeghere en Sonja Vanmaele (dienst participatie) betreffende de huidige en de  verdere 
werking van de stuurgroep. 
Op deze vergadering werd beslist om de verdere werking van de stuurgroep de Wiek ter goedkeuring 
voor te leggen op het schepencollege van 19 februari onder volgende voorwaarden: 

- de stuurgroep de Wiek is een werkgroep binnen de werking van Dorp inZicht Leffinge; 
- de  stuurgroep die de huidige werking waarneemt bestaat uit een 10-tal inwoners van Leffinge die op 
vrijwillige basis streven om meer verbondenheid te creëren in de dorpsgemeenschap. De stuurgroep 
wil zich engageren om in de vrije tijd activiteiten te organiseren en begeleiden. Iedere inwoner kan 
deel uitmaken van de stuurgroep;  
- door het organiseren van diverse activiteiten wil de stuurgroep het sociaal weefsel versterken en 
herstellen; 
- de werking van de stuurgroep staat los van politieke partijen, religie en ideologieën; 
- de stuurgroep is de motor van de werking in het molenhuis de Wiek; 
- de stuurgroep wil in overleg met het gemeentebestuur de uitbating van het molenhuis op zich nemen 
en de coördinatie van het gebruik regelen.  Dit gebruik zal geregeld worden via een huishoudelijk 
reglement dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het schepencollege; 
- de stuurgroep wil laagdrempelige, eenvoudige activiteiten organiseren die zowel cultureel als 
ontspannend zijn met als doel het samenbrengen van mensen.  Door het organiseren van deze 
activiteiten wil de stuurgroep het mogelijk maken om: 
                - nieuwe mensen te leren kennen 
                - mensen beter te leren kennen 
                - samen deel te nemen aan leuke, interessante activiteiten 

http://www.dewiekleffinge.be/
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                - ondersteuning te vragen en te krijgen van buurtbewoners 
                - noden te detecteren en te signaleren 
                - mensen uit hun isolement te halen; 
- de werking in het molenhuis De Wiek wil zoveel mogelijk zelfbedruipend zijn. Er zullen inkomsten 
gegenereerd worden via de uitbating van een bar tijdens de activiteiten. Daarnaast zal een kleine 
werkingssubsidie aangevraagd worden aan de gemeente voor het aankopen van klein materiaal dat 
voor de werking noodzakelijk is vb. naaimachine,…. 
- naast de organisatie van de eigen activiteiten door de stuurgroep kan de ruimte van het 
molenaarshuis ook gebruikt worden door andere verenigingen of initiatieven uit Leffinge voor 
vergaderingen of occasionele activiteiten met een openbaar karakter.  Privéfeesten worden niet 
goedgekeurd; 
- door de opmaak van een eigen website zal de stuurgroep z’n activiteiten bekend maken bij de 
inwoners van Leffinge; 
- het secretariaat van de stuurgroep De Wiek wordt waargenomen door de dienst participatie; 
- minstens om de 6 maanden wordt een evaluatie van de werking voorgelegd aan het schepencollege.  

Daarnaast wordt nog extra materiaal voorzien voor de verdere inrichting van het huis.” 

Uit de bespreking: 

- Geen concurrentie voor lokale handelaars. 

Van raadslid Franky Annys 

(thema: Slijpebrug) 

“Tijdens de burgemeestersmarathon op Radio 2 verklaarde de Burgemeester dat het dossier over de 
Slijpebrug tegengehouden is ‘door politieke kleingeestigheid omdat er een burgemeester schepen in 
de buurt woonde.’ 

Graag hadden wij geweten wie hier bedoeld wordt?” 

Antwoord van de burgemeester: 

“In het eerste mobiliteitsplan is er al sprake van een westelijke omleiding rond Middelkerke. Dit vanaf 

de knik op de Spermaliestraat tot aan de Westendelaan. De rotonde ter hoogte van de IJzerlaan werd 

aangelegd in 2008 en daar is de aansluiting voor de omleidingsweg voorzien. Tot op vandaag is er 

door het gemeentebestuur geen enkele stap gezet om het dossier te activeren. Na meer dan 10 jaar 

immobiliteit heeft de provincie de taak op zich genomen om de opmaak van het ruimtelijk 

uitvoeringsplan dat het plangebied afbakent op te starten. Wij willen gedurende deze legislatuur de 

aansluiting tussen de knik in de Spermaliestraat en de rotonde effectief realiseren.” 

Uit de bespreking: 

- Eventuele verwarring met burgemeester die in Koninginnelaan woonde en de relatie met het 
niet verleggen van de tram van de Leopoldlaan naar de Koninginnelaan. 

- Nimby-syndroom (nimby = Not in my back yard) van een toenmalige voorzitter van een CVP-
bestuur heeft impact gehad op dossier verbinding/ontsluiting Middelkerke tussen Slijpebrug en 
Oostendelaan. 

- Spermaliestraat zal vernieuwd worden.  

- Er zijn een vijftal scenario’s voor de doorsteek ter hoogte van Slijpebrug, waaronder een 
tunnel. De keuze moet nog gemaakt worden.  

Van raadslid Mario Declerck 

(thema: Casino) 
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“Gelet op de talrijke berichtgevingen van de voorbije weken vraag ik mij af hoe het nu zit met het 
casinodossier? 

Wordt er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. 

Hoeveel schadevergoeding zal de gemeente moeten betalen 

Binnen welke termijn zal er een nieuw casino staan.” 

 

Antwoord van de burgemeester: 

“Het nieuwe gemeentebestuur is in gesprek met alle partners binnen het consortium Testerep.  

In het belang van de onderhandelingen zullen wij niet communiceren over de stand van zaken in het 

dossier.” 

Uit de bespreking: 

- Er is geen dreiging dat Middelkerke de vergunning voor een Casino zou verliezen. 

- Intentie om terrein op te kuisen vóór paasvakantie. 

- Tijdens de vorige legislatuur werd omzeggens een blanco contract (meerderheid tegen 
minderheid) goedgekeurd met een aanzienlijke schaderegeling. 

- Casinodossier is voor burgemeester een erezaak om dit op te lossen op een verantwoorde en 
correcte manier.  

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u.25. 

 

de algemeen directeur 
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