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Verslag gemeenteraadszitting op 18/12/2019 

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

 

Verontschuldigd:  J.M. Dedecker, burgemeester verontschuldigd voor agendapunt: 27; 
 
T. Dedecker, voorzitter verontschuldigd voor agendapunt: 27; 
 
H. Dierendonck, schepen verontschuldigd voor agendapunt: 14, 15, 16, 17, 18; 
 
K. Claeys-Goemaere, B. Ryckewaert, raadsleden; 
 
A. Goethaels, raadslid verontschuldigd voor agendapunt: 14, 15, 16, 17, 27; 

 

 

  

 
Natalie De Cuman, specialist secretariaat, woont de volledige zitting bij als deskundige onder meer 
met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag. 

De voorzitter opent de vergadering om 19:05 uur. 

(Raadslid K. Claeys-Goemaere heeft het aanwezigheidsregister ondertekend, maar is verontschuldigd 
voor de volledige duur van de zitting). 

 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

Raadslid F. Spaey merkt op dat het agendapunt over de eretitel van de korpschef werd geschorst. Hij 
vraagt zich af waarom dit agendapunt op de gemeenteraad is geweest als de gemeenteraad niet 
bevoegd was om hierover te beslissen. 

De voorzitter licht toe dat de korpschef gevraagd heeft om dit punt te agenderen. Dit agendapunt zal 
niet worden ingetrokken en zal ook niet gerechtvaardigd worden. De burgemeester meldt verder nog 
dat men achteraf tot de conclusie is gekomen dat dit agendapunt niet hoefde op de gemeenteraad te 
komen. Hij meldt hier tot slot ook bij dat het schepencollege de agenda voor die raadszitting heeft 
goedgekeurd.  
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De korpschef reageert dat hij het een schande vindt dat dit punt op die manier op de gemeenteraad 
geagendeerd is geweest. Hij licht toe dat hij enkel gevraagd had om een kennisname te agenderen op 
de gemeenteraad.  

[Toegevoegd aan het ontwerpverslag t.g.v. de goedkeuring van het verslag op 15/01/2020: 

Hij stelt dat hij de eretitel niet heeft gevraagd aan de gemeenteraad en dat er door de administratie 

van de politiezone niet gevraagd werd om dit ter stemming voor te leggen. 

Door raadslid F. Annys wordt opgemerkt dat zijn tussenkomst bij agendapunt 1 i.v.m. de eretitel van 

de korpschef niet werd opgenomen, inzonderheid zijn vraag wie het agendapunt i.v.m. de eretitel op 

de agenda heeft geplaatst en zijn reactie op het zoeken van verantwoordelijken bij de administratie 

met de melding dat “waar men ook op de ladder staat, men dit niet doet met medewerkers”.] 

 

Door de voorzitter wordt aan de raad kennis gegeven van: 

 het besluit van de wnd. gouverneur dd. 28/10/2019 tot schorsing van het politieraadsbesluit 

van de PZ Middelkerke van 12/09/2019 houdende “kennisname pensioen HCP J.D. en 

toekenning eretitel hoofdcommissaris van politie”; 

 het besluit van de gouverneur dd. 04/12/2019 betreft klacht tegen het besluit van de 

gemeenteraad van Middelkerke die besluiten neemt over aangelegenheden van lokale politie 

van 12/09/2019 over het niet toekennen van de eretitel “hoofdcommissaris van politie op rust” 

aan de heer Joos Duchi; 

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

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 06/05/2004, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 5 i.v.m. invoeren van parkeerverbod in de Santhovenstraat over 

een afstand van 26 m tegenover de ingang van een schoolingang. Dit besluit wordt 

opgeheven bij collegebesluit dd. 26/11/2019 (29); 

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

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 13/02/2014, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 11 reglement betreffende het jaarlijks toekennen van de 

Middelkerkse sporttrofeeën. Dit besluit wordt opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 

20/11/2019(16); 

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

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 13/06/2013, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 25 i.v.m. retributiereglement op technische prestaties. Dit besluit 

wordt opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 20/11/2018(18); 

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

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 09/02/2004, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 29 i.v.m. retributiereglement op technische prestaties. Dit besluit 

wordt opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 20/11/2018(18); 

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

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 09/12/2010, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 14 i.v.m. huishoudelijk reglement gemeentelijke commissie voor 

ruimtelijke ordening. Dit besluit wordt opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd.20/11/2019(14); 
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 de waarnemend algemeen directeur heeft een kantmelding aangebracht in de rand van de 

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 28/08/2014, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 13 i.v.m. gebruiksreglement sportinfrastructuur Dit besluit wordt 

opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 20/11/2019(13); 

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

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 09/05/2019, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 7 i.v.m reglement activering onbebouwde kavels en gronden. 

Dit besluit wordt ingetrokken bij gemeenteraadsbesluit dd. 20/11/2019(30); 

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

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 19/12/2019, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 42 i.v.m reglement activering onbebouwde kavels en gronden. 

Dit besluit wordt opgeheven bij gemeenteraadsbesluit dd. 20/11/2019(30). 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 20/11/2019 - goedkeuring 

Raadslid F. Annys deelt mee dat zijn partij het verslag van vorige raadszitting mee zal goedkeuren, 
maar vindt het jammer dat het debat over de windmolens niet is opgenomen in het verslag van vorige 
zitting. De burgemeester repliceert hierop dat het tijd wordt dat alles opgenomen wordt, zoals bv. in 
Oostende. De voorzitter haalt aan dat open VLD dit destijds zelf heeft tegengehouden.  

Op de vraag van raadslid F. Annys of het geen goed idee zou zijn om met de gemeenteraad rond te 
gaan in de dorpsgemeenten op verplaatsing en telkens de gemeenteraad in een andere 
deelgemeente te laten plaatsvinden antwoordt de voorzitter dat het niet de bedoeling is om er een 
reizend volkstheater van te maken. De burgemeester licht toe dat het ganse schepencollege naar 
Leffinge (De Zwerver) is getrokken om te gaan navragen wat de noden daar zijn. Hij komt verder nog 
terug op de vraag van raadslid F. Annys dat het niet de bedoeling is om er een circus van te maken.  

Raadslid J. Töpke wil nog even terugkomen op zijn opmerking van vorige gemeenteraadszitting over 
de belasting op toeristische logies. Hij heeft onderzoek gedaan bij de naburige gemeenten en de 
belasting op toeristische logies in Middelkerke is inderdaad niet zo hoog in vergelijking met bv. 
Nieuwpoort (€ 150) of Bredene (€ 130).  

De voorzitter haalt aan dat op vorige raadszitting werd gezegd dat het een schande was dat een 
belastingsreglement met terugwerkende kracht werd goedgekeurd. De voorzitter licht toe dat, als dit 
niet retroactief werd goedgekeurd, dit een fortuin kost. De mensen mogen een toeristenbelasting 
opleggen aan hun logies. Ze zullen dus ruimschoots na 2 jaar de taks terugverdiend hebben die ze 
moeten betalen. Dankzij dit reglement verdienen ze zelfs geld.  

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Lokale politie - begroting 2020 - vaststelling  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Gelet op het ontwerp van de begroting dienstjaar 2020 van de politiezone Middelkerke, samen met de 
bijlagen;  

Beslist:  

Artikel 1:  
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De begroting voor het dienstjaar 2020 van de politiezone Middelkerke wordt als volgt vastgesteld: 

Gewone Dienst Ontvangsten Uitgaven 

Eigen dienstjaar 7.494.920 7.657.448 

Vorige dienstjaren 0 0 

Overboekingen 0 118.592 

Totaal voor het dienstjaar 7.494.920 7.776.040 

Geraamd resultaat dienstjaar -281.120 

Geraamd begrotingsresultaat vorige dienstjaren 1.417.942 

Geraamd begrotingsresultaat 1.136.822 

 

Buitengewone Dienst Ontvangsten Uitgaven 

Eigen dienstjaar 0 162.883 

Vorige dienstjaren 0 0 

Overboekingen 118.592 0 

Totaal voor het dienstjaar 118.592 162.883 

Geraamd resultaat dienstjaar -44.291 

Geraamd begrotingsresultaat vorige dienstjaren 44.291 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0 

 

Artikel 2: 

De begroting voor het dienstjaar 2020 van de politiezone Middelkerke wordt voor goedkeuring 
overgemaakt aan de hogere overheid.  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Opstart pilootproject veiligheidszone - principiële goedkeuring 

De burgemeester geeft toelichting bij dit agendapunt. De gemeente Middelkerke wenst uit te treden uit 
de zone 1 met in totaal 17 gemeenten. Enkele andere kustgemeenten willen zich ook afscheuren van 
de brandweerzone ‘Westhoek’ omdat de kosten veel te hoog zijn. De gemeente Middelkerke wil naar 
een nieuwe ‘veiligheidszone’ met integratie van de politie- en hulpverleningszone samen met de 
gemeenten Koksijde, De Panne en Nieuwpoort. Alles zit nog in een embryonale fase. 

De burgemeester licht toe dat een samenwerking op vlak van politie niet zo moeilijk zal zijn, maar dat 
dit bij de brandweer veel moeilijker ligt. Men heeft destijds veel te grote zones gecreëerd. Om een 
nieuwe zone op te richten moet de wet veranderen. Er is hiervoor contact geweest met de minister 
van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem. Er wordt momenteel onderzocht of dit gaat binnen zijn 
bevoegdheid of dat er moet gewacht worden tot we een nieuwe regering hebben.  

De burgemeester licht wel toe dat als dit plan niet haalbaar is voor de brandweer, dit ook niet zal 
doorgaan voor de politie. De doelstelling om een ‘veiligheidszone’ op te richten is 1 januari 2021. Een 
veiligheidszone zou uniek zijn in België.  

De voorzitter haalt aan dat, als we ooit tot een fusie gedwongen zouden worden, de gemeente toch 
liever met Nieuwpoort dan met Oostende zou willen samengaan. Dus als er nu reeds wordt 
samengegaan in 1 ‘veiligheidszone’ is dit een strategische oefening. 

Raadslid F. Spaey is akkoord dat er in deze richting wordt gedacht. Op zijn vraag of er plannen zijn 
voor een fusie antwoordt de burgemeester dat dit niet het geval is. Het is de bedoeling om enkel 
samen te werken voor politie en brandweer.  

Raadslid F. Spaey vraagt of het commissariaat hier dan ook zal blijven. De korpschef geeft toelichting 
hierbij en zegt dat dit plan moet uitgewerkt worden. Wat de korpschef betreft kun je onmogelijk 
interventie doen hier in Middelkerke vanuit de gemeente De Panne. Interventie zal dus hier moeten 
blijven. Dit is ook het geval wat recherche betreft. De korpschef is geen voorstander om recherche te 
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centraliseren, anders staat men veel te veraf van de problemen. Logistiek kan volgens de korpschef 
wel centraal aangestuurd worden.  

De korpschef licht toe dat hij liefst helemaal alleen zou blijven als zone, maar dat dit niet haalbaar is 
wat de middelen betreft. Bepaalde zaken kunnen gemeenschappelijk, maar aansturing moet van 
hieruit gebeuren. Alles centraliseren kan volgens de korpschef niet. 

De burgemeester wil in de toekomst complementair zijn, maar haalt aan dat de gemeente zich niet zal 
laten opeten.  

Raadslid F. Spaey repliceert dat zij principieel akkoord zijn, maar dat we onze identiteit moeten blijven 
behouden.   

Op de vraag van raadslid F. Spaey of het personeel akkoord is antwoordt de burgemeester dat 
iedereen perfect wordt ingelicht. 

Raadslid R. De Lille merkt op dat de werkingssubsidie voor de politie zal verhogen en vraagt zich af of 
dit verband houdt met dit pilootproject. De korpschef licht toe dat de begroting die vandaag voorligt is 
opgesteld met het huidige personeel en de huidige bezetting. Indien een nieuwe ‘veiligheidszone’ zal 
opgericht worden zal het zeker niet goedkoper worden. De begroting die vandaag voorligt is een 
verhoging en heeft te maken met o.a.: de uitstroom van gepensioneerden die vervangen worden door 
jonge mensen, de indexering en de bijdrage voor de pensioenen die stijgen. Al deze zaken samen 
zorgen dat de gemeentelijke bijdrage stijgt.  

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

De gemeenteraad zetelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke; 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 40, §1 en 41, tweede 
lid, 4°; 

Overwegende dat de gemeente Middelkerke sinds 1 januari 2015 deel uitmaakt van de 
hulpverleningszone zone 1; 

Overwegende dat de werkingstoelage van de gemeente Middelkerke aan de hulpverleningszone  
zone 1 bij de opstart in 2015 reeds 50% duurder was dan de werkingskost voor het gemeentelijke 
vrijwillige brandweerkorps; 

Gelet op het voorstel van meerjarenplan 2020 - 2025 zoals opgemaakt door de hulpverleningszone 
zone 1 waaruit blijkt dat:  

 bij een gelijklopend beleid de personeelsuitgaven exponentieel stijgen; 

 er een investeringsplan wordt vooropgesteld via leningen en niet via budgetten in de gewone dienst 
zoals de vorige jaren waardoor de investeringslasten niet in verhouding staan tot de toegekende 
werkingsbudgetten en de leninglast voor de toekomst sterk toeneemt; 

 de bouw van nieuwe kazernes voor de brandweerposten Brugge en Oostende volledig ten laste van 
de hulpverleningszone komt zonder bijkomende inbreng van de betrokken stadsbesturen; 

 de vooropgestelde toename van de werkingsbijdragen door de gemeente aan de brandweerzone 
staan niet in verhouding tot de werking van brandweerpost Middelkerke die in hoofdzaak door 
lokale, vrijwillige brandweerlui wordt bediend; 

Overwegende dat de balans tussen de financiële inspanningen door de gemeente Middelkerke en de 
dienstverlening door de hulpverleningszone zone 1 bijgevolg niet in evenwicht is; 

Gelet op de intentieverklaring van 30 september 2019 om een nieuwe hulpverleningszone op te 
richten die werd getekend door de vier burgemeesters Koksijde, Nieuwpoort, De Panne en 
Middelkerke; 
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Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Middelkerke d.d. 8 oktober 2019 (35) waarbij de verklaring van de burgemeester van Middelkerke 
werd bijgetreden om de hulpverleningszone zone 1 te verlaten en een nieuwe hulpverleningszone op 
te starten samen met de gemeenten De Panne en Koksijde en de stad Nieuwpoort en om een 
principiële beslissing hiertoe aan de respectievelijke gemeenteraden voor te leggen; 

Overwegende dat een ambtelijke werkgroep werd opgericht naar aanleiding van de principiële 
beslissing tot uitstap uit de hulpverleningszone zone 1 en de opstart van de oprichting van een nieuwe 
veiligheidszone; 

Overwegende dat uit de overlegmomenten van deze ambtelijke werkgroep blijkt dat de oprichting van 
een nieuwe hulpverleningszone dient te worden gekaderd in de oprichting van een nieuwe 
veiligheidszone waarbij het lokaal veiligheidsbeleid zo maximaal mogelijk wordt geïntegreerd; 

Overwegende dat het logisch en duidelijk is om een geografische eenvormige entiteit te hebben voor 
zowel politiezone als hulpverleningszone; 

Overwegende dat een dergelijke gelijkvormige geografische afbakening en centralisatie van de 
ondersteunende diensten schaalvoordelen biedt in de werking van alle entiteiten; 

Overwegende dat door een schaalvergroting de uitdagingen waarvoor politie, brandweer en de lokale 
besturen in de toekomst staan beter zullen worden beheerst; 

Overwegende dat de schaalvergroting binnen één veiligheidszone met gelijkaardige uitdagingen en 
tussen gemeenten die gelijkwaardig zijn naar omvang, socio-economische, geografische en 
infrastructurele kenmerken een meerwaarde zal betekenen voor zowel de hulpverleningszone, de 
politiezone als de lokale besturen; 

Overwegende dat één veiligheidszone meer slagkracht zal geven, een efficiëntere werking mogelijk 
zal maken en dienstverlening op maat van de burger zal kunnen aanleveren, rekening houdend met 
de aanwezigheid van grootschalige toeristische infrastructuur; 

Overwegende dat het lokaal bestuur de volgende logische stap wenst te zetten in het realiseren van 
een integrale, geïntegreerde en lokale veiligheidszorg en mee wenst te evolueren met de 
maatschappelijke en professionele tendensen; 

Overwegende dat deze visie reeds wordt gesteund vanuit politieke en wetenschappelijke hoek en in 
het bijzonder door de ervaringen vanuit de praktijk;  

Overwegende dat het lokaal bestuur de verantwoordelijkheid ten volle wil opnemen en zich wenst te 
engageren om hierbij op een vernieuwende en integrale manier het lokale veiligheidsbeleid vorm te 
geven; 

Overwegende dat dit enige verschuivingen veronderstelt in de bestaande structuren en hun werking 
waarvoor de vigerende regelgeving op dit moment onvoldoende ruimte laat; 

Overwegende dat het lokaal bestuur de oprichting van een nieuwe veiligheidszone wil realiseren via 
het opstarten van een pilootproject ‘veiligheidszone’ waar hierbij een zo eenduidig mogelijke politieke 
en ambtelijke structuur en aansturing voorop wordt gesteld en waarbij een integratie van of 
afstemming tussen de verschillende politieke en ambtelijke organen noodzakelijk is; 

Overwegende dat respect voor de onderscheiden publiekrechtelijke rechtspersonen van groot belang 
is zodat het pilootproject veiligheidszone het lokaal veiligheidsbeleid zo maximaal mogelijk integreert; 

Overwegende dat op deze manier bestuurlijke, organisatorische en financiële efficiëntiewinsten 
worden toegelaten door het laten samensmelten van de werking en structuren van de bestaande 
politiezones, hulpverleningszones (brandweerposten) en (delen van) lokale besturen, en dat dit ook 
leidt tot een optimalisering van de dienstverlening; 
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Overwegende dat de decretaal vooropgestelde bestuurlijke handhaving, binnen die context van 
samenwerking tussen de verschillende veiligheidsactoren, een betere beleidsmatige afstemming en 
opvolging garandeert; 

Overwegende dat deze tweevoudige integratie leidt tot een significante inperking, afstemming en 
vereenvoudiging van de bestuurlijke lokale reglementering, wat de opvolging ervan op zijn beurt 
vereenvoudigt en dat de institutionele verkokering op lokaal niveau wordt tegengegaan; 

Overwegende dat het prioritair is voor de lokale besturen dat de nieuwe structuur een antwoord blijft 
bieden op de voor de kustgemeenten huidige en toekomstige specifieke veiligheidsrisico’s en een 
hedendaagse, kwaliteitsvolle, sterke, efficiënte en betaalbare basispolitie- en brandweerzorg en lokale 
veiligheidszorg in zijn geheel, ten bate van de inwoners van onze gemeenten kan realiseren en in 
stand houden; 

Overwegende dat dit gerealiseerd kan worden via een totaalaanpak binnen een integraal lokaal 
veiligheidsbeleid; 

Overwegende dat het lokaal bestuur via de realisatie van dit pilootproject ‘veiligheidszone’ de toon wil 
zetten en een concept wil aanbieden voor het toekomstige integraal en lokaal veiligheidsbeleid met de 
volgende vier uitgangspunten: 

1)     De inwoners hebben recht op een kwaliteitsvolle, toegankelijke, efficiënte, betaalbare en 
integrale lokale veiligheidszorg; 

2)     Een lokale bestuurlijke omkadering en structuur dringen zich op waarbij er nood is aan een 
sterke lokale verankering. De burgemeester is de beleidsverantwoordelijke voor de civiele en 
politionele veiligheid. Het lokale veiligheidsbeleid behoort tot zijn exclusieve bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid. We stellen vast dat de hogere overheden heel wat veiligheidsdomeinen of op 
zijn minst de handhaving ervan op het lokale niveau situeren waardoor deze bevoegdheid alsmaar 
uitgebreid wordt; 

3)     Het toenemend aantal opdrachten zetten de veiligheidsdiensten, -werking en -zorg onder druk; 

4)     De lokale besturen blijven op zoek naar hogere rentabiliteit, efficiëntie en effectiviteit via het 
aangaan van synergiën; 

Beslist:  

Artikel 1:  
De gemeenteraad keurt de opstart van het pilootproject tot oprichting van een nieuwe veiligheidszone 
met de gemeente De Panne en Koksijde en met de stad Nieuwpoort principieel goed met een 
integratie van de brandweerposten De Panne, Koksijde, Oostduinkerke, Nieuwpoort en Middelkerke 
en de fusie van de politiezone De Panne-Nieuwpoort-Koksijde en politiezone Middelkerke. 

Artikel 2:  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het stadsbestuur van Nieuwpoort, de 
gemeentebesturen van Koksijde en De Panne, de gouverneur van West-Vlaanderen en de minister 
van Binnenlandse Zaken. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. Lokale politie - zonaal veiligheidsplan - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie Middelkerke (PZ5451); 

Gezien art 29bis van de wet dd. 07/12/1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiediensten, 
gestructureerd op twee niveaus;  

Gelet op art 35 van deze wet waaruit volgt dat politiezones vierjaarlijks een zonaal veiligheidsplan 
dienen op te maken;  
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Gelet op art 37 van deze wet waaruit blijkt:  

De gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de 
aangelegenheden die onder de bevoegdheid ressorteren van de gemeenteraad of van de 
politieraad, worden voor akkoord voorgelegd aan de gemeenteraad of, desgevallend, aan de 
politieraad. 

Overwegende dat hiermee wordt verwezen naar de bevoegdheden op vlak van personeelsformatie en 
begroting, zoals mag blijken uit de memorie van toelichting bij het betrokken artikel;  

Overwegende dat het zonaal veiligheidsplan zo werd opgesteld dat de gevraagde inspanningen zullen 
worden voorzien in de reguliere werking, waardoor geen bijkomende personeelsinzet wordt gevraagd;  

Overwegende dat deze reguliere werking geen bijkomende financiële inspanning vereist en binnen het 
kader blijft van de vooropgestelde begroting;  

Overwegende dat de raad niet de bevoegdheid heeft om wijzigingen aan te brengen aan het 
voorgelegde zonaal veiligheidsplan;  

Gezien de vergadering van de zonale veiligheidsraad op 13 november 2019 waarbij het zonaal 
veiligheidsplan voor de periode van 2020 tot 2025 voor de politiezone Middelkerke werd voorgesteld 
in samenspraak tussen de heer burgemeester, de Procureur des Konings, de korpschef van de zone 
en de DIRCO;  

Overwegende dat het zonaal veiligheidsplan ter goedkeuring werd voorgelegd aan en ondertekend 
door de heer burgemeester Jean-Marie Dedecker op 29 november 2019 en de procureur des Konings 
Jean-Marie Cool op datum van 02 december 2019;  

Overwegende dat dit document vervolgens aan de bevoegde Ministers van Binnenlandse zaken en 
Justitie moet worden voorgelegd ter goedkeuring;  

Beslist:  

Artikel 1:  

Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 voor de politiezone Middelkerke (PZ5451) wordt goedgekeurd. 
Het document wordt als bijlage aan dit besluit gevoegd om er integraal deel van uit te maken. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. Definiëring dagelijks personeelsbeheer - hervaststelling 

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. 14/02/2019 (5) 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:  
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Het besluit van de gemeenteraad dd. 14/02/2019 (5) i.v.m. de definiëring van dagelijks 
personeelsbeheer wordt opgeheven met onmiddellijke ingang. 

Artikel 2:  

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. 

 Toelating uitoefenen werkstraf 

 Toestemming uitoefenen onbezoldigde stages en brugprojecten 

 Toestemming Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) 

 Aanstellen wijkwerkers 

 Aanstellen vrijwilligers 

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); 
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 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 en Titel 3 Hoofdstuk 4 lokale 
rechtspositieregeling); 

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

 Toekenning fietsvergoeding (artikel 8.6.14 lokale rechtspositieregeling) 

 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. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. Gunningsleidraad concessie exploitatie kansspelinrichting klasse A - goedkeuring 

Mededeling van de voorzitter bij dit agendapunt: “Na besprekingen met de adviseurs van de 
gemeente werd een kleine wijziging aangebracht in het ontwerp van gunningsleidraad voor de 
casinoconcessie. Onder titel 5.2. ‘Desiderata programma van eisen’ werd de maximale oppervlakte 
van de vloerplaat voor het casino verhoogd van 1.000 m² naar 1.200 m².” 

Voorzitter licht toe dat nu de gunningsleidraad wordt goedgekeurd voor de speelzaaluitbating. De 
speelzaaluitbater zal mee betrokken worden in welk gebouw er komt.  

Op de opmerking van raadslid M. Declerck over het personeel van de speelzaaluitbating die gratis ter 
beschikking wordt gesteld alsook de lokalen die ter beschikking worden gesteld van de gemeente 
reageert de voorzitter dat dit inderdaad contractueel wordt voorzien. Door de opname van deze 
passage heeft de gemeente de mogelijkheid om voor bepaalde evenementen het personeel of 
bepaalde ruimten te benutten en in te zetten ten behoeve van de gemeente.  

Raadslid M. Declerck verwijst naar de passage in het bestek over wanneer het nieuw te bouwen 
casino niet tijdig zou worden opgeleverd er met de concessiehouder onderhandeld zal worden om in 
afwachting van de datum van oplevering voor dit gebouw de exploitatie verder te zetten op de huidige 
locatie. 

Schepen H. Dierendonck licht toe dat er een overeenkomst is met de huidige uitbater van het casino 
dat alle toestellen zullen blijven staan. De nieuwe concessionaris voor de speelzaaluitbating zal/kan 
zijn intrek nemen in het huidige casino (tijdelijke locatie) totdat het nieuw te bouwen casino klaar is. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 
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Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikels 40 en 41; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten; 

Gelet op Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene 
uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13 juni 2019 waarbij de selectieleidraad ‘Oproep tot 
deelneming in het kader van het verlenen van een concessie tot het exploiteren van een 
kansspelinrichting klasse I (vergunning A/A+)’ werd goedgekeurd; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2019 waarbij 
volgende kandidaten werden toegelaten tot het indienen van een offerte: 

 Grand Casino de Dinant - 5500 Dinant, Boulevard des Souverains 6; 

 Nv Eck - 8300 Knokke-Heist, Zeedijk Albertstrand 509; 

 Nv Golden Palace Casino Middelkerke (in oprichting) - 1120 Neder-Over Heembeek, 
Oorlogskruisenlaan 120; 

 Nv Belcasinos - 8400 Oostende, Kursaal Oosthelling 12; 

Overwegende dat met het oog op het indienen van deze offertes thans de gunningsleidraad 
‘Casinoconcessie Middelkerke - concessiedocument in het kader van het verlenen van een concessie 
tot het exploiteren van een kansspelinrichting klasse I (Vergunning A/A+)’ ter goedkeuring wordt 
voorgelegd; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gunningsleidraad ‘Casinoconcessie Middelkerke - concessiedocument in het kader van het 
verlenen van een concessie tot het exploiteren van een kansspelinrichting klasse I (Vergunning 
A/A+)’, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel van te blijven 
uitmaken, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2:  

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

 Grand Casino de Dinant - 5500 Dinant, Boulevard des Souverains 6; 

 Nv Eck - 8300 Knokke-Heist, Zeedijk Albertstrand 509; 

 Nv Golden Palace Casino Middelkerke (in oprichting) - 1120 Neder-Over Heembeek, 
Oorlogskruisenlaan 120; 

 Nv Belcasinos - 8400 Oostende, Kursaal Oosthelling 12. 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de betrokken diensten. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Dading over plattelandssubsidie voor de jeugdinfrastructuur in Leffinge - goedkeuring 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de subsidieaanvraag in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III 
2014-2020 door de gemeente op 11 mei 2016 voor de bouw van de multifunctionele 
jeugdinfrastructuur te Leffinge; 

Gezien het verder uitwerken en aanpassen van de subsidieaanvraag door de gemeente in nauwe 
samenwerking met het Plattelandsloket van de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 
Landmaatschappij; 

Gezien de ontvangst van het schrijven van de Provincie West-Vlaanderen d.d. 3 oktober 2016, waarin 
de goedkeuring van het project door het Provinciaal Management Comité wordt meegedeeld; 

Gelet op de ontvangst van een subsidie van 150.000,00 euro; 

Gezien de aangetekende brief van de Vlaamse Landmaatschappij d.d. 13 juni 2019 met de melding 
dat de subsidie van 150.000,00 euro ten onrechte is uitbetaald, aangezien de totale projectkosten 
hoger zijn dan 1 miljoen euro; 

Gelet op de integrale terugbetaling van de subsidie door de gemeente op 20 juni 2019; 

Gelet op het tijdig indienen door de gemeente van een bezwaarschrift tegen de terugvordering van de 
subsidie; 

Overwegende dat de gemeente, de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij 
middels een dading onherroepelijk en definitief een einde willen stellen aan het geschil over de 
terugvordering van de subsidie en dit door wederzijdse toegevingen; 

Overwegende dat de Vlaamse Landmaatschappij en de Provincie West-Vlaanderen bereid zijn om elk 
een bedrag van 75.000,00 euro te betalen aan de gemeente; 

Overwegende dat de gemeente bereid is om na realisatie van het project, het project gedurende vijf 
jaar vanaf de laatste uitbetaling van de subsidie van het project via het PDPO III, in stand te houden 
zonder bestemmingswijzigingen; 

Overwegende dat de gemeente bereid is om bij een bestemmingswijziging de uitbetaalde 
compensaties terug te betalen aan de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij:  

 bij een bestemmingswijziging binnen één jaar na de laatste uitbetaling van de projectsubsidie betaalt 
de gemeente 100% van de uitbetaalde compensaties terug; 

 bij een bestemmingswijziging binnen twee jaar na de laatste uitbetaling van de projectsubsidie 
betaalt de gemeente 80% van de uitbetaalde compensaties terug; 

 bij een bestemmingswijziging binnen drie jaar na de laatste uitbetaling van de projectsubsidie betaalt 
de gemeente 60% van de uitbetaalde compensaties terug; 

 bij een bestemmingswijziging binnen vier jaar na de laatste uitbetaling van de projectsubsidie betaalt 
de gemeente 40% van de uitbetaalde compensaties terug; 

 bij een bestemmingswijziging binnen vijf jaar na de laatste uitbetaling van de projectsubsidie betaalt 
de gemeente 20% van de uitbetaalde compensaties terug; 

Overwegende dat de gemeenteraad op grond van artikel 41, 2e lid, 17° van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 bevoegd is voor het sluiten van dadingen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De dadingsovereenkomst tussen de gemeente, de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 
Landmaatschappij, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel van 
te blijven uitmaken, wordt goedgekeurd. 
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Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de betrokken diensten, aan de Provincie West-Vlaanderen 
en aan de Vlaamse Landmaatschappij. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

9. Statuten Land- en tuinbouwraad - wijzigingen - goedkeuring 

Gezien het gemeenteraadsbesluit dd. 11/04/2013(22) houdende goedkeuring van de statuten land- en 
tuinbouwraad; 

Gezien het voorstel om de statuten te wijzigen wegens: 

- de ontzuiling van de samenleving met een impact op de samenstelling van de adviesraad, 
inzonderheid het opheffen van de paritaire samenstelling tussen de 2 klassieke landbouworganisaties; 

- het toepassen van decretale verplichtingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur 
(inzonderheid wat de voorzitter betreft); 

- de verkiezingen van een secretaris in de schoot van de organisatie; 

- het ontdubbelen van de functie van secretaris en penningmeester; 

Gezien het ontwerp van wijzigingen; 

Gezien het verslag van de land- en tuinbouwraad dd. 18/02/2019; 

Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1: 

In de statuten land- en tuinbouwraad, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 11/04/2013(22), 
wordt: 

- in artikel 3.1 de eerste zinsnede die begint met “Er zijn” en eindigt met “Algemeen Boerensyndicaat” 
geschrapt en vervangen door: 

“Er zijn maximum 14 stemgerechtigde leden: 

 Leden zijn afgevaardigd door de Bedrijfsgilde en/of door het Algemeen Boerensyndicaat; 

 Leden zijn landbouw(st)er in hoofdberoep en hebben een bedrijfszetel op het grondgebied 
Middelkerke of zijn gehuwd/hebben een samenlevingscontract met een landbouw(st)er; 

- artikel 4 geschrapt en vervangen door:  

“Art. 4. – Voorzitter 

Onder de stemgerechtigde leden wordt er een voorzitter gekozen. De aanduiding gebeurt bij de 
voordracht van de stemgerechtigde leden.”  

- artikel 5 geschrapt en vervangen door: 

“Art. 5. – Ondervoorzitters 

Onder de stemgerechtigde leden worden twee ondervoorzitters aangeduid. De aanduiding 
gebeurt bij de voordracht van de stemgerechtigde leden. 

De oudste in leeftijd vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.” 

- artikel 6 geschrapt en vervangen door:  
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“Art. 6. – Secretaris 

Onder de stemgerechtigde leden wordt een secretaris gekozen. De aanduiding gebeurt bij de 
voordracht van de stemgerechtigde leden.  

De secretaris is belast met de verslaggeving, de voorbereiding en opvolging van de 
vergaderingen en in het algemeen de administratieve werking van de Land- en tuinbouwraad.” 

- een nieuw artikel 6 bis ingevoegd als volgt: 

“Art. 6 bis. – Penningmeester 

De penningmeester van de Land- en tuinbouwraad is een ambtenaar van de gemeente, 
aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.  

De penningmeester ondersteunt de voorzitter en secretaris bij het opmaken van de agenda en 
verslag.” 

Artikel 2: 

De wijzigingen bedoeld in artikel 1 treden onmiddellijk in werking.  

Artikel 3: 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur. 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit aan de betrokken dienst.   

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. Statuten adviesraad lokale economie - wijziging - goedkeuring 

Gezien het gemeenteraadsbesluit dd. 22/08/2013 (25) houdende de goedkeuring van de statuten van 
de adviesraad lokale economie Middelkerke; 

Gezien het voorstel om deze statuten te wijzigen om de functie van penningmeester los te koppelen 
van de functie van secretaris van de adviesraad lokale economie; 

Gezien het voorstel werd goedgekeurd door de adviesraad lokale economie Middelkerke op 
05/02/2019; 

Gezien het ontwerp van wijzigingen; 

Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1: 

In de statuten adviesraad lokale economie Middelkerke, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 
dd. 22/08/2013(25), wordt: 

- in artikel 6 het laatste lid geschrapt en wordt een nieuw artikel 6 bis ingevoegd luidend als volgt: 

 “Art. 6 bis – Penningmeester 

De penningmeester van de adviesraad lokale economie is een ambtenaar van de gemeente, 
aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.” 

Artikel 2: 

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

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur. 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit aan de betrokken dienst.   

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 - 

goedkeuring  

De voorzitter, teven schepen van financiën, licht dit agendapunt toe. Hij legt uit dat deze beslissing 
een budgettaire impact zal hebben voor de gemeente (verlies van ongeveer 3,5 miljoen euro). Dit is 
een tegemoetkoming voor de ganse bevolking, behalve voor wie geen belastingen betaalt. Voor de 
mensen betekent dit een besparing van ongeveer € 800 per jaar (berekend op mediaan-inkomen). 

Over de reden waarom dit niet in 1 keer wordt afgeschaft, maar wel degressief daalt, verwijst de 
voorzitter naar de begroting die een weegschaal is en in evenwicht moet zijn.  

Raadslid F. Spaey meldt dat zij akkoord gaan met een belastingverlaging, maar vraagt wel financiële 
waakzaamheid voor de toekomst omdat dit een grote impact zal hebben op de inkomsten voor de 
gemeente. 

Raadslid R. De Lille is akkoord met belastingverlaging, maar deze beslissing zal toch een grote impact 
hebben op de toelagen uit het gemeentefonds. Raadslid R. De Lille zal dit agendapunt niet mee 
goedkeuren.  

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;  

Gelet op de artikelen 464 tot en met 470/2 van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 
286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335;  

Gelet op de omzendbrief ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

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 R. De Lille die tegen stemt  

Beslist:  

Artikel 1:  

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van 
de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 

Artikel 2: 

De belasting wordt vastgesteld op onderstaande percentages van de overeenkomstig artikel 466 van 
het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.  

Aanslagjaar Percentage 

2020 4% 
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2021 3% 

2022 2% 

2023 1% 

2024 0% 

2025 0% 

Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in 
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 

Artikel 3:  

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der 
directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen. 

Stemming: 22 stemmen voor, 1 stem tegen 

12. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 - 

goedkeuring  

De voorzitter licht toe dat door deze maatregel een aantal mensen meer zullen moeten betalen. Dit 
zullen vooral de gepensioneerden zijn, want uit onderzoek blijkt dat zij de hoogte rijkdom bezitten.  

Wie geen onroerend goed heeft of een onroerend goed huurt zal deze belasting niet betalen. Tweede 
verblijvers zullen deze belasting ook betalen.  

Op de opmerking van raadslid M. Declerk dat zij dit ook liever degressief hadden gezien reageert de 
voorzitter dat ze dit niet gedaan hebben om o.a. de rekening te doen kloppen en omwille van de kleine 
impact van deze maatregel. Volgens de voorzitter zal de impact van deze maatregel eerder beperkt 
zijn.  

Raadslid R. De Lille haalt aan dat hij ook op dit agendapunt zal tegenstemmen.  

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;  

Gelet op artikel 464/1, 1° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; 

Gelet op artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van het decreet van 13 december 2013 houdende de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 
286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335;  

Gelet op de omzendbrief ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

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 B. Vandekerckhove, F. Annys, M. Declerck, G. Galle, F. Spaey, J. Töpke, A. 
Goethaels en R. De Lille die tegen stemmen. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 1.202 opcentiemen 
geheven op de onroerende voorheffing. 
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Artikel 2 :  

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst. 

Stemming: 15 stemmen voor, 8 stemmen tegen 

13. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen - aanslagjaar 2020 - goedkeuring 

Voorzitter licht toe dat het reglement gelijk blijft voor 2020. In de toekomst zal er een nieuw reglement 
komen.  

Op de vraag van raadslid J. Töpke over hoe er tot dit bedrag is gekomen antwoordt de voorzitter dat 
dit bedrag is overgenomen uit het verleden.  

Raadslid J. Töpke merkt verder op dat de inkomsten uit dit reglement gelijk blijven voor de ganse 
legislatuur terwijl er een nieuw reglement zal komen in de toekomst. 

De voorzitter bevestigt dit en antwoordt dat de gemeente hoopt dat de immosector deze taks niet zal 
willen betalen en hoopt dat de zij er alles aan zullen doen om deze taks te vermijden.  

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 
286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335;  

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;  

Gelet op de omzendbrief ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;  

Gelet op artikel 2.3.2. §2 en 4.2.20 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening; 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en latere wijzigingen; 

Gelet op het doel van de belasting om voldoende parkeerplaatsen te voorzien om het openbaar 
domein te ontlasten;  

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen wordt goedgekeurd volgens de 
hieronder opgenomen tekst. 

Artikel 3:  

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286 en 287 van het decreet lokaal 
bestuur. 

Artikel 4: 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. 

Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen – 

aanslagjaar 2020 
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Artikel 1: belastbaar feit 

Voor een termijn die ingaat op 01/01/2020 en eindigt op 31/12/2020, wordt een belasting gevestigd op 
het ontbreken van parkeerplaatsen. 

Artikel 2: definities 

In dit reglement dienen de onderstaande begrippen als volgt verstaan te worden: 

 gesloten garage: gesloten stalling voor motorvoertuigen van ten minste 2,50 meter breed en 5 
meter lang 

 standplaats in een gesloten ruimte: stalling van ten minste 2,25 meter breed en 4,50 meter lang in 
een gesloten ruimte 

 standplaats in openlucht: stalling van ten minste 2,25 meter breed en 4,50 meter lang in openlucht 

 carport: afdak voor motorvoertuigen van ten minste 2,50 meter breed en 5 meter lang 

 vloeroppervlakte: de vloeroppervlakte wordt per bouwlaag gemeten met inbegrip van de 
buitenmuren, verminderd met de oppervlakte van de verticale verbindingswegen en met die van 
de garages 

 bedrijfsoppervlakte: de som van de grondoppervlakte ingenomen voor bedrijfsdoeleinden in 
openlucht en de vloeroppervlakte gebruikt voor bedrijfsdoeleinden in gesloten gebouwen. Deze 
laatste vloeroppervlakte wordt gemeten per bouwlaag met inbegrip van de buitenmuren, 
verminderd met de oppervlakte van de verticale verbindingswegen. Bergplaatsen en 
opslagplaatsen maken deel uit van de bedrijfsoppervlakte; de parkeerplaatsen, bestemd om te 
voldoen aan onderhavige verordening, niet. 

 gewone klaslokalen: klaslokalen waarin algemeen onderricht wordt gegeven. Tot de gewone 
klassen behoren dus niet de lokalen waar uitsluitend een bijzondere vorm van onderricht wordt 
gegeven, zoals de laboratoria, de natuurkundeklassen, de gymnastiekzalen, de huishoudklassen 
en zo meer. 

Niet gedefinieerde begrippen worden gelezen in hun gebruikelijke juridische betekenis. 

Artikel 3: 

Parkeerplaatsen op het bouwperceel zelf: 
de belasting is ten vroegste verschuldigd één jaar nadat het hoofdgebouw onder dak staat, de 
ruwbouw van de verbouwingswerken voltooid werd of het gebouw, eventueel gedeeltelijk, bewoond of 
gebruikt wordt. 

Parkeerplaatsen in een gebouw op een belendend bouwperceel: 
de belasting is ten vroegste verschuldigd drie jaar nadat het gebouw met de ontbrekende 
parkeerplaatsen onder dak staat, de ruwbouw van de verbouwingswerken voltooid werd of het 
gebouw, eventueel gedeeltelijk, bewoond of gebruikt wordt.  

Artikel 4: belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door de houder van de afgeleverde omgevingsvergunning die één of 
meer parkeerplaatsen niet heeft aangelegd. 

De houder van de omgevingsvergunning blijft steeds, zelfs bij eventuele gehele of gedeeltelijke 
verkoop van een nieuw op te trekken gebouw of van het gebouw waaraan de verbouwingswerken 
werden uitgevoerd, het volledig bedrag van de belasting verschuldigd.  

Artikel 5:                                            

Onder parkeerplaats wordt verstaan: 

5.1. Voor eengezinswoningen, meergezinswoningen en woongebouwen: 

§1. Parkeerplaatsen op het bouwperceel zelf 
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Hetzij een gesloten garage of standplaats in een gesloten ruimte of carport, voor het parkeren van 
motorvoertuigen, daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en als dusdanig aanvaard door het college 
van burgemeester en schepenen. 

§2. Parkeerplaatsen in een gebouw op een belendend bouwperceel 

Hetzij een gesloten garage of standplaats in een gesloten ruimte of carport, voor het parkeren van  
motorvoertuigen, daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en als dusdanig aanvaard door het college 
van burgemeester en schepenen en aangelegd in een gebouw op een rechtstreeks belendend 
bouwperceel, mits er een rechtstreekse toegang tussen beide gebouwen is. 

5.2. Voor handelsgebouwen, industriële en ambachtelijke gebouwen, remises voor trams, 
autobussen, taxi's, kantoorgebouwen, autoherstelplaatsen, schouwburgen, bioscopen, 
concertgebouwen, hotels, ziekenhuizen en klinieken, onderwijsinrichtingen: 

Hetzij een gesloten garage, hetzij een standplaats in een gesloten ruimte of in openlucht, daartoe 
speciaal aangelegd en uitgerust en als dusdanig aanvaard door het college van burgemeester en 
schepenen. 

De parkeerplaats moet aangelegd worden op het bouwperceel zelf waarop het hoofdgebouw zal 
opgetrokken worden.  

5.3. Gemeenschappelijke bepalingen 

 Een parkeerplaats moet ingenomen en verlaten kunnen worden zonder dat het nodig is daarvoor 
meer dan één voertuig te verplaatsen 

 Een parkeerplaats moet toegankelijk zijn langs een weg van minimum 3 meter breedte. 

Artikel 6: 

Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen wordt als volgt bepaald  

6.1.- Woongebouwen 

 bij nieuwbouw:  
- 1 parkeerplaats voor een woning van minder dan 150 m² vloeroppervlakte 
-  voor woningen van 150 m² vloeroppervlakte of meer: 1 parkeerplaats per schijf van 150 m²  

 bij verbouwingswerken:  
- indien door de verbouwingswerken bijkomende woningen ontstaan gelden dezelfde regels 
als voor nieuwbouw 
- indien er geen bijkomende woningen ontstaan: 1 extra parkeerplaats voor elke bestaande 
woonst waarvan de vloeroppervlakte met ten minste 50 m² wordt vergroot. 

6.2.- Handelsgebouwen, kantoorgebouwen, autoherstelplaatsen 

Het betreft de winkels en de warenhuizen voor groot- en kleinhandel alsook de restaurants, cafés en 
dergelijke. 

 bij nieuwbouw:  1 parkeerplaats per schijf van 50 m² vloeroppervlakte 

 bij verbouwingswerken: 1 parkeerplaats per verhoging van de vloeroppervlakte met 50 m² 

6.3.- Industriële en ambachtelijke gebouwen, remises voor trams, autobussen en taxi's. 

 bij nieuwbouw:  1 parkeerplaats per schijf van 100 m² bedrijfsoppervlakte 

 bij verbouwingswerken: 1 parkeerplaats per verhoging van de bedrijfsoppervlakte met 100 m² 

6.4.- Hotels, logiesverstrekkende bedrijven met kamers  

 bij nieuwbouw:  1 parkeerplaats per schijf van 3 kamers 

 bij verbouwingswerken: 1 parkeerplaats per verhoging van 3 bijkomende kamers 

6.5.- Logiesverstrekkende bedrijven met vakantiewoningen 

 bij nieuwbouw:  1 parkeerplaats per vakantiewoning 

 bij verbouwingswerken: 1 parkeerplaats per bijkomende vakantiewoning 
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6.6.- Schouwburgen, bioscopen, concertgebouwen 

 bij nieuwbouw:  1 parkeerplaats per schijf van 10 zitplaatsen 

 bij verbouwingswerken: 1 parkeerplaats per verhoging van 10 bijkomende zitplaatsen 

6.7.- Ziekenhuizen, klinieken, rusthuizen en seniories 

 bij nieuwbouw:  1 parkeerplaats per schijf van 4 bedden 

 bij verbouwingswerken: 1 parkeerplaats per verhoging van 4 bijkomende bedden 

6.8.- Onderwijsinrichtingen 

 bij nieuwbouw: het aantal parkeerplaatsen wordt berekend door het aantal gewone 
klaslokalen te vermenigvuldigen met één der coëfficiënten welke voorkomen op volgende 
tabel: 

Type onderwijsinrichting Coëfficiënt 

Kleuter- en lager onderwijs 
Secundaire scholen 
Hoger en niet universitaire onderwijs 

1 
2 
4 

 

 bij verbouwingen: dezelfde normen als voor nieuwbouw gelden voor de bijkomende gewone 
klassen. 

6.9 – Sportgebouwen 

 bij nieuwbouw: 1 parkeerplaats per schijf van 50m² vloeroppervlakte 

 bij verbouwingswerken: 1 parkeerplaats per schijf van 50m² bijkomende vloeroppervlakte  

6.10 – Sportterreinen 

 bij nieuwbouw: 1 parkeerplaats per schijf van 100m² terreinoppervlakte 

 bij verbouwingswerken: 1 parkeerplaats per schijf van 100m² bijkomende terreinoppervlakte 

Artikel 7: vrijstellingen 

Bij gebouwencomplexen voor bejaarden, gebouwd door intercommunale verenigingen of sociale 
huisvestingsmaatschappijen, volstaat één parkeerplaats per drie woningen. 

Woongelegenheden opgericht door een sociale huisvestingsmaatschappij worden van de belasting 
vrijgesteld behalve wat betreft de sociale koopwoningen. Voor dergelijke sociale koopwoningen dient 
door de huisvestingsmaatschappij voor elke woongelegenheid een gesloten garage of carport te 
worden voorzien. 

Artikel 8 

Het aantal schijven, zoals bedoeld in artikel 6, wordt bekomen door de totale hoeveelheid te delen 
door de hoeveelheid per schijf. Indien de rest van die deling gelijk is aan of meer bedraagt dan de helft 
van een schijf, wordt zij als een volle schijf aangerekend, zoniet wordt zij verwaarloosd. 

Artikel 9: tarief 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 1.750 EUR per ontbrekende parkeerplaats.  

Artikel 10: 

Vooraleer in het bezit te worden gesteld van de omgevingsvergunning, door het college van 
burgemeester en schepenen afgeleverd, moet de belastingplichtige op eerste verzoek van het 
gemeentebestuur het vermoedelijk bedrag van de belasting bij de financieel directeur in consignatie 
geven. Deze consignatie brengt geen intrest op ten voordele van de belastingplichtige of diegene die 
ze stelt. 
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Het vermoedelijk bedrag van de belasting wordt vastgesteld op basis van het aantal ontbrekende 
parkeerplaatsen, berekend aan de hand van de plannen die bij de aanvraag om omgevingsvergunning 
werden gevoegd. 

Artikel 11: 

Het definitief aantal ontbrekende parkeerplaatsen wordt vastgesteld door het gemeentebestuur. 

De belastingplichtige wordt minimum acht kalenderdatum vooraf uitgenodigd om bij de vaststelling 
aanwezig te zijn. 

Een speciaal daartoe opgesteld proces-verbaal wordt aan de belastingplichtige overgemaakt die over 
een termijn van dertig dagen beschikt om bij aangetekend schrijven zijn bemerkingen kenbaar te 
maken aan het gemeentebestuur.  

In geval het geconsigneerd bedrag dit van de belasting zou overtreffen, wordt het teveel betaalde 
bedrag dadelijk aan de belastingplichtige teruggegeven. 

Artikel 12: invordering 

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt 
volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen. 

Artikel 13: bezwaarprocedure 

De belastingschuldige kan, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, tegen deze 
belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend 
worden.  

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs 
of per email aan ontvangerij@middelkerke.be of elektronische weg, andere dan email indien het 
daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur.  

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te 
maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.  

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst 
ervan. 

Artikel 14: wetgeving privacy 

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit belastingreglement worden met zorgvuldigheid en 
respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of 
GDPR) en de Belgische privacywet. 

Concreet betekent dit onder meer dat: 

 de persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt voor de doelen zoals beschreven in 
het reglement en om de gevraagde informatie te verstrekken; 

 de persoonsgegevens niet worden bekend gemaakt aan derden, tenzij het 
gemeentebestuur toestemming heeft van de belastingplichtige, derden gemachtigd zijn of de wet 
het verplicht; 

 de belastingplichtige heeft steeds het recht om te weten welke persoonsgegevens het 
gemeentebestuur over hem verwerkt, om ze te laten verbeteren of wissen; 

 passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te beveiligen 
tegen misbruik of verlies. 

mailto:ontvangerij@middelkerke.be
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Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt 
de belastingplichtige terug op www.middelkerke.be. 

Artikel 15: bekendmaking 

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met 
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de 
webtoepassing bekendgemaakt werd.  

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement 
op de webtoepassing van de gemeente. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

14. Hervaststelling verkoopprijs PMD-zakken - goedkeuring 

[Toegevoegd aan het ontwerpverslag t.g.v. de goedkeuring van het verslag op 15/01/2020: 

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

verkoopprijs PMD-zakken) niet werd opgenomen. Het betreft een vraag van het raadslid aan het 

college van burgemeester en schepenen, en inzonderheid schepen aan E. Van Muysewinkel die lid is 

van de raad van bestuur, om aan te dringen bij de intercommunale om de kwaliteit van de PMD-

zakken te verbeteren.] 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat de gemeente Middelkerke vennoot is van de Intercommunale voor vuilverwijdering 
en –verwerking voor Oostende en Ommeland (I.V.O.O.); 

Gelet op de statuten van de I.V.O.O., inzonderheid  artikel 3 met betrekking tot het doel van de 
vereniging, en artikel 10 wat de huisvuilophalingen betreft; 

Overwegende dat er met de aangesloten gemeenten een consensus werd bereikt over het ophalen 
van het PMD-afval in plastieken zakken en meer bepaald inzake uniformiteit, verkoopprijs, wijze van 
verdeling en verwerking van het boni op de verkoopprijs; 

Overwegende de beslissing van de gemeenteraad dd. 27/03/1996 (16) - Intercommunale regeling 
verkoop PMD-zakken - waarin onder artikel 3 de verplichte verkoopprijs van 5 Bef. en de brutowinst 
van de detailverdeler van 1 Bef. per zak werd goedgekeurd; 

Overwegende dat na omzetting in EUR de verkoopprijs voor de burger per zak 0,12 EUR (per rol van 
20 zakken 2,48 EUR) bedroeg; 

Overwegende dat de wetgever vanaf 01/12/2019 afrondingsregels invoerde; 

Gezien er een retributie in de prijs vervat zit dient de verkoopprijs van de PMD-zakken door alle 
betrokken gemeenteraden goedgekeurd te worden; 

Overwegende de aankoop 0,05 EUR/zak bedraagt; 

Overwegende dat een retributie van 0,06 EUR/zak wordt voorzien; 

Overwegende de beslissing van de Raad van Bestuur van het I.V.O.O. dd. 22/10/2019 waarbij 
voorgesteld wordt om de prijs per PMD-zak vast te stellen op 0,11 EUR/zak voor verkooppunten en 
0,15 EUR/zak voor de burger; 

Beslist:  

Artikel 1:  

http://www.middelkerke.be/
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Er wordt ingestemd met de hervaststelling van de verkoopprijs van PMD-zakken op 0,11 EUR/zak 
voor verkooppunten en 0,15 EUR/zak voor de burger. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt aan alle betrokkenen overgemaakt. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

15. Kerkfabrieken - budgetwijzigingen 2019 - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 30/08/2019(7) houdende de aktename door de 
gemeenteraad van de budgetten 2019 van de kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente; 

Gezien de via het Centraal Kerkbestuur (Religiopoint) ingediende budgetwijzigingen 2019; 

Gezien de budgetwijzigingen laattijdig werden ingediend bij de gemeente Middelkerke (kennelijk te 
wijten aan het digitaal handtekenen in Religiopoint); 

Gezien de gemeentelijke bijdrage in het budget 2019 van de kerkfabriek Sint Willibrordus na de 
budgetwijziging binnen de grenzen blijft opgenomen in het gewijzigde meerjarenplan St Willibrordus 
Middelkerk 2014-2019 (zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 16/10/2019(4)); 

Overwegende dat de budgetwijzigingen 2019 voor de kerkfabrieken Sint Niklaas Slijpe en Onze Lieve 
Vrouw Mannenkensvere geen impact hebben op de gemeentelijke bijdrage; 

Gezien artikel 50 van voornoemd decreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Neemt akte: 

Artikel 1:  

Van de budgetwijzigingen 2019 van onderstaande kerkfabrieken: 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 
(gemeente) 

 Voor 
wijziging 

Na wijziging Voor wijziging Na wijziging 

Sint Willibrordus Middelkerke € 0  € 0  € 10.000 € 171.889,73 

Onze Lieve Vrouw Mannekensvere € 7.878,15 € 7.878,15 € 0  € 0 

Sint Niklaas Slijpe € 60.201,73 € 60.201,73 € 0  € 0 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan het Centraal Kerkbestuur, de betrokken kerkfabrieken en het Bisdom 
Brugge. 

 

16. OCMW - budgetwijziging 1/2019 - kennisname  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus en de latere wijzigingen; 
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Gelet op de omzendbrief BB2013/4 van 22 maart 2013 met instructies voor het opstellen van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 en de latere omzendbrieven; 

Gelet op de bundel i.v.m. budgetwijziging 1/2019 van het OCMW Middelkerke; 

Gelet op de motivering van de budgetwijziging 1/2019; 

Gelet op het advies van het managementteam van 17/10/2019; 

Gezien het besluit van het vast bureau van 05/11/2019 (3); 

Gezien het besluit van de OCMW-raad dd. 20/11/2019 (3) houdende de vaststelling van 
budgetwijziging 1/2019 van het OCMW Middelkerke; 

Gezien de budgetwijziging past binnen het meerjarenplan dient de gemeenteraad er enkel kennis van 
te nemen;  

Neemt kennis:  

Enig artikel:  

Van de budgetwijziging 1/2019 van het OCMW Middelkerke, financieel in evenwicht als volgt: 

 Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge 

BW 1/2019 6.181.288 149.858 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

17. AGB - budgetwijziging 1/2019 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus en de latere wijzigingen; 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 van 22 maart 2013 met instructies voor het opstellen van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 en de latere omzendbrieven; 

Gelet op artikel 15 van de statuten van het AGB Middelkerke waarbij bepaald wordt dat het vaststellen 
van de meerjarenplanning en het budget een bevoegdheid is van de raad van bestuur van het AGB 
Middelkerke; 

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

Gelet op de budgetwijziging 1/2019 van het AGB Middelkerke, vastgesteld door de raad van bestuur 
in zitting van 26/11/2019(5);  

Overwegende dat voor 2019 het resultaat op kasbasis positief blijft; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

De budgetwijziging 1/2019 van het AGB Middelkerke wordt goedgekeurd, financieel in evenwicht als 
volgt: 

 Resultaat op kasbasis 
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BW 1/2019 3.382.624 

 

Stemming: 15 stemmen voor, 6 onthoudingen 

18. AGB - meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

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

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

Gelet op artikel 15 van de statuten van het AGB Middelkerke waarbij bepaald wordt dat het vaststellen 
van het meerjarenplan een bevoegdheid is van de raad van bestuur van het AGB Middelkerke; 

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

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Middelkerke, vastgesteld door de raad van 
bestuur in zitting van 26/11/2019(6); 

Overwegende dat het beschikbaar budgettair resultaat ieder jaar positief is; 

Overwegende dat de autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan positief is; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

Het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Middelkerke wordt goedgekeurd, financieel in evenwicht 
als volgt: 

 Beschikbaar budgettair 
resultaat 

Autofinancieringsmarge 

2020 3.101.755 58.471 

2021 3.053.527 76.112 

2022 2.932.279 68.092 

2023 2.961.032 68.092 

2024 2.980.331 58.639 

2025 2.999.630 58.639 

 
Stemming: 16 stemmen voor, 6 onthoudingen 

19. Meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente - vaststelling 

Raadslid F. Annys merkt op dat het niet veel zin heeft om te debatteren over het meerjarenplan en dat 
een stemming weinig zin heeft aangezien de boekjes over het beleidsplan 2020-2025 voor de 
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inwoners al gedrukt zijn. De burgemeester bevestigt inderdaad dat iedere burger vanaf morgen deze 
folder in zijn bus krijgt.  

De voorzitter, tevens schepen van financiën, geeft toelichting over het meerjarenplan met een 
powerpointpresentatie. 

Vragen bij de toelichting van de voorzitter: 

 Raadslid M. Declerck: kostprijs van casino is geraamd op 35 miljoen euro. Zal hiervan niet 
afgeweken mogen worden?  

De voorzitter licht toe dat dit een richtprijs is. De prijs is een van de criteria. Dat kan uiteindelijk 
wat hoger of lager uitvallen.  

 Raadslid M. Declerck: kostprijs van 2,8 miljoen euro voor Kerkstraat-Leopoldlaan. Wat houdt dit 
in?  

Schepen E. Van Muysewinkel omschrijft dat deze kostprijs onder andere volgende zaken omvat: 
opwaardering van het parkeersysteem, vernieuwingen voor mindervaliden (voetpaden,…), stenen 
die losliggen, verlichting,… 

De burgemeester vult aan dat de Leopoldlaan een dode straat is. Er is onvoldoende daglicht in 
de straat waardoor het niet gaat om bomen aan te planten omdat die te weinig licht krijgen. Er zal 
eventueel gekeken worden voor bloembakken. 

 Raadslid F. Spaey vraagt zich af of er budget is voorzien voor de vlotte ontsluiting E40.  

De burgemeester antwoordt dat deze weg niet van de gemeente is en dat deze werkzaamheden 
voorzien zijn tussen de komende 4 à 10 jaar. Er moeten nog onteigeningen plaatsvinden. 
Primordiaal is het stuk driewegen – Spermaliestraat. Daarna zal pas de ontsluiting richting de 
E40 aangepakt worden (met brug of tunnel).  

 Raadslid R. De Lille vraagt naar de visie van de gemeente op het plaatsen van camera’s in de 
gemeente. 

De voorzitter antwoordt dat bepaalde criminaliteit kan worden vermeden door het plaatsen van 
camera’s. Ook de slagbomen op de zeedijk zullen op termijn verdwijnen. Er zal geregistreerd 
worden met camera’s. Wie geen autorisatie heeft om daar te rijden zal onmiddellijk 
geverbaliseerd worden.  

De voorzitter haalt verder nog aan dat er zeker rekening gehouden zal worden met de privacy. Er 
zal ook overleg plaatsvinden met onder meer de Gecoro, de handelaars, de politie,…  

De burgemeester vermeldt hierbij dat er bepaalde problemen in de gemeente kunnen aangepakt 
worden door het plaatsen van camera’s. Hij verwijst hiervoor onder meer naar de 
drugsproblematiek rondom het zwembad van Middelkerke. Het probleem hierbij is echter wel dat 
de gemeente over onvoldoende schermen beschikt om alle camera’s te kunnen bekijken. 
Hiervoor zou een samenwerking met Koksijde een oplossing kunnen bieden. Zij beschikken over 
meer schermen. 

De burgemeester vermeldt verder nog dat het niet de bedoeling is om er een surveillance-staat 
van te maken.  

Raadslid J. Töpke vreest dat het probleem van de Zeedijk waarbij mensen zomaar oprijden via 
de zijstraten en in de verkeerde richting rijden hiermee niet zal opgelost raken. De voorzitter 
repliceert dat zij het maximale zullen doen om misbruik te vermijden, maar dat misbruik altijd zal 
blijven bestaan.  

 Raadslid A. Goethaels verwijst naar een passage in het meerjarenplan (pg. 95) – ontvangsten - 
subsidies uit het gemeentefonds. Hij stelt vast dat de kredieten in het meerjarenplan een verschil 
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van € 700.000 aantonen met de prognoses. Voor de prognoses werd volgende handelswijze 
gehanteerd: basisbedrag verminderd met 5 % per afname personenbelasting met 1 %.  

De voorzitter licht toe dat het verschil tussen het meerjarenplan en de prognose te wijten is aan 
een aantal eenmalige subsidies toegekend door de Vlaamse overheid via het gemeentefonds. De 
voorzitter haalt verder ook aan dat hij het jammer vindt dat dergelijke technische vragen niet op 
voorhand zijn voorgelegd.  

 Raadslid M. Declerck vraagt of er al een voorstel is naar waar de Paravang zal verhuizen. 
Schepen H. Dierendonck antwoordt dat dit aan het sportpark zal zijn, maar de exacte locatie zal 
pas in de toekomst worden bekendgemaakt.  

Verder vraagt raadslid M. Declerck ook naar de verkoop van vaste activa waarop de voorzitter 
antwoordt dat een aantal onroerende goederen van de gemeente in de toekomst zullen worden 
verkocht, bv. de parking aan de Koninginnelaan. Hij vermeldt hier ook bij dat de opbrengst hoger 
zal zijn dat wat er in het verleden werd geraamd. Verder is de gemeente ook van plan om de site 
in Westende-dorp, waar vroeger het oud politiebureau was, te verkopen alsook het jeugdhuis.  

Raadslid F. Annys pikt in op de vraag van raadslid M. Declerck en vraagt naar de plannen van de 
gemeente met het huis naast het gemeentehuis die vorig jaar werd aangekocht. De voorzitter 
repliceert dat de gemeente plannen heeft om een nieuw gemeentehuis te bouwen in 2024. Het 
voorstel is om het huis dan pas te verkopen samen met het gemeentehuis.  

Op de vraag van raadslid F. Annys of er zal geïnvesteerd worden in dit huis reageert de voorzitter 
van neen.  

 Raadslid F. Annys merkt op in bundel 2 van het meerjarenplan dat de subsidie die dierenasiel 
Ganzeweide krijgt hoger is dan de andere. Hij merkt op dat voor deze vereniging begroot wordt 
op basis van 21.000 inwoners en voor de andere maar op 20.000 inwoners. 

Technische opmerking bij het verslag: volgend antwoord werd gemaild aan het raadslid op 
07/01/2020 

[Het feit dat de subsidie voor dierenasiel Ganzeweide geraamd werd op basis van een ander 
inwonersaantal is een louter materiële vergissing. 

Het is inderdaad logisch dat ook voor de raming van deze subsidie een inwonersaantal van 
20.000 zou genomen worden. 

De bedragen zijn echter enkel ramingen. Het correcte bedrag zal uiteindelijk berekend worden op 
basis van het exacte inwonersaantal.]. 

 Raadslid R. De Lille heeft volgende vragen op opmerkingen bij het meerjarenplan: 

Hij merkt op dat een aantal zaken overeenkomen met het partijprogramma van Groen. Hij merkt 
verder op dat de titel van het boekje over het beleidsplan ‘Bouwen aan Middelkerke’ inderdaad de 
juiste naam is. Het raadslid vindt dat er veel geïnvesteerd zal worden in stenen, maar helaas niet 
genoeg in mensen.  

De voorzitter repliceert hierop dat dit een beleidskeuze is en dat het accent anders ligt dan partij 
Groen wellicht zou leggen.  

Raadslid R. De Lille merkt op dat vorige legislatuur zwaar geïnvesteerd is in het MAC en er nu 
plannen zijn voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis is inderdaad 
wat verouderd, maar zijn partij zou andere keuzes gemaakt hebben.  

De voorzitter antwoordt dat zij een investeringsbudget voorzien hebben voor de bouw van een 
nieuw gemeentehuis, maar dat er ook verkopen van andere onroerende goederen zullen 
plaatsvinden waarvan de ontvangsten nu nog niet opgenomen zijn in het meerjarenplan.  

Raadslid De Lille merkt op dat de gemeente zal investeren in 2 deelauto’s, waar hij fan van is, 
maar vraagt zich af waarom 1 elektrische en 1 dieselwagen.  
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De burgmeester antwoordt hierop dat de ene wagen (dieselwagen) dient voor verdere afstanden.  

Raadslid R. De Lille vraagt naar de 5 initiatieven van meer burgerparticipatie. Schepen 
Lejaeghere antwoordt hierop dat er meer communicatie zal plaatsvinden met de deelgemeenten.  

Verder heeft raadslid R. De Lille nog volgende opmerkingen op het meerjarenplan: 

- Veel infrastructuurwerken voorzien 

- Afschaffen personenbelasting 

- Verhogen opcentiemen  

- Verhoging 2e verblijftaks 

- De bijdrage uit het gemeentefonds zal verlagen  

De keuze om de personenbelasting te verlagen is een beleidskeuze, maar met de opbrengsten 
hadden ook veel andere keuzes gemaakt kunnen worden.  

Op de vraag van raadslid R. De Lille waarom er geen afzonderlijke topic ‘klimaat’ is opgenomen 
in het meerjarenplan antwoordt de voorzitter dat dit wel vervat zit in het plan in de verschillende 
onderdelen. Bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuw gemeentehuis zal er rekening gehouden 
worden met het klimaat door duurzaam te bouwen. Het klimaat wordt wel mee in acht genomen. 
De burgemeester verwijst ook naar de plannen voor het vernaturen van onze zeedijk.  

Over het feit dat er geen afzonderlijke topic rond gemaakt is antwoordt de voorzitter dat huidige 
meerderheid er minder mee bezig is dan de partij Groen. Hij benadrukt wel dat ze er ook mee 
bezig zijn, maar dat de nadruk hier minder op ligt dan de partij Groen zelf zou doen.  

Raadslid R. De Lille licht toe dat hij neen zal stemmen op dit punt.  

Raadslid R. De Lille vraagt verder nog naar de stopzetting van de samenwerking met Arktos 
VZW. De burgemeester antwoordt dat er een kosten-baten analyse is gemaakt en dat de 
kostprijs niet opwoog tegen de baten en dus niet de moeite waard is. De gemeente zal dit 
trachten intern op te lossen.  

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

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

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

Gelet op het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025; 

Gelet op het advies van het managementteam van 21/11/2019; 

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 03/12/2019(25); 

Overwegende dat het beschikbaar budgettair resultaat ieder jaar positief is; 

Overwegende dat de autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan positief is; 
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Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van B. Vandekerckhove, F. Annys, M. Declerck, G. Galle, F. Spaey, J. Töpke en 
R. De Lille die tegen stemmen en A. Goethaels die zich onthoudt. 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het meerjarenplan 2020-2025 (deel gemeente) vast te stellen volgens het voorliggend ontwerp, 
financieel in evenwicht als volgt: 

 Beschikbaar budgettair 
resultaat 

Autofinancieringsmarge 

2020 10.071.834,90 9.926.491,86 

2021 528.487,61 6.465.815,29 

2022 563.099,14 5.460.386,65 

2023 676.389,32 3.779.855,64 

2024 596.063,64 1.559.461,41 

2025 24.527,68 1.501.564,04 

 

Artikel 2:  

Dit besluit wordt samen met de documenten aangaande het meerjarenplan 2020-2025 gepubliceerd 
op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt gemeld aan de toezichthoudende overheid. Via de 
geijkte weg wordt ook digitaal gerapporteerd. 

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

 

Na agendapunt 19 wordt de openbare vergadering van de gemeenteraad geschorst van 22u00 tot 
22u02 uur voor de behandeling van de OCMW-raad.  

 

20. Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

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

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

Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) door de OCMW-raad in 
zitting van 18/12/2019; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

Het meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) goed te keuren, financieel in evenwicht als volgt: 
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 Beschikbaar budgettair 
resultaat 

Autofinancieringsmarge 

2020 10.071.834,90 9.926.491,86 

2021 528.487,61 6.465.815,29 

2022 563.099,14 5.460.386,65 

2023 676.389,32 3.779.855,64 

2024 596.063,64 1.559.461,41 

2025 24.527,68 1.501.564,04 

 

Artikel 2:  

Dit besluit wordt samen met de documenten aangaande het meerjarenplan 2020-2025 gepubliceerd 
op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt gemeld aan de toezichthoudende overheid. Via de 
geijkte weg wordt ook digitaal gerapporteerd. 

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

21. Omvorming sporthal De Bamburg tot gymhal - goedkeuring beschrijving en raming alsook 

vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen 

[Toegevoegd aan het ontwerpverslag t.g.v. en in opvolging van de goedkeuring van het verslag op 
15/01/2020: 
Raadslid F. Spaey verzet zich tegen het feit dat Sporthal De Bamburg exclusief voor één sport zal 
worden gebruikt. 
Enerzijds schept dit precedenten voor andere sporten en anderzijds worden sportclubs, die gebruik 
maakten van De Bamburg, verwezen naar een andere locatie, hetgeen mogelijks logistieke problemen 
met zich meebrengt. 
Bovendien heeft dit ongetwijfeld een impact op de uitbating door de concessionaris. Raadslid F. 
Spaey had graag geweten in welke mate er afspraken gemaakt zijn met de concessionaris. 
Door de sporthal om te vormen tot een permanente turnzaal, kunnen andere activiteiten er niet meer 
plaatsvinden. Na de afschaffing van de Dernyrace zal nu ook de handelsbeurs en de Corrida niet 
meer in Lombardsijde kunnen doorgaan. Dit is opnieuw een zware klap voor Lombardsijde. 
Onze fractie zal om die reden het punt dan ook afkeuren. 
Schepen H Dierendonck stelt dat de bewering dat De Bamburg exclusief gebruikt zal worden door één 
club pertinent onjuist is. 1/3 blijft vrij voor gebruik door andere clubs, zoals petanque, badminton en 
volley. Ook de Corrida kan nog plaatsvinden] 
 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur binnenkort start met de bouw van een nieuw zwembad en 
een nieuwe sporthal; 

Gezien een aantal verenigingen dus zullen verhuizen naar deze nieuwe locatie; 

Overwegende dat op deze manier de sporthal De Bamburg kan worden ingericht als permanente 
gymhal; 

Gezien de turnvereniging De Sirene op deze manier veel tijd en energie bespaart op het klaarzetten 
en terug afbreken van de diverse toestellen; 

Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op € 283.000 (BTW incl.); 

Overwegende dat budget voor deze aankoop voorzien is onder beleidsitem/algemeen 
rekeningnummer 07400/2211007 (actie 2.4.2.2..); 

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

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

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

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

Gelet op het bestek; 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur de open procedure in mededinging dient te stellen 
door middel van aankondiging van de opdracht, gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en 
het Europees Publicatieblad; 

Gelet op de toepasselijke regels i.v.m. de kwalitatieve selectie voor de overheidsopdrachten voor 
aanneming van leveringen; 

Gezien het visum van de financieel directeur niet noodzakelijk is in het huidig stadium van de 
procedure; 

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

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de beschrijving voor de omvorming van sporthal De Bamburg tot permanente 
gymhal voor een geraamd bedrag van € 283.000 (BTW incl.), alsook met de voorwaarden en wijze 
van gunnen (open procedure) voor deze opdracht en over te gaan tot publicatie in het bulletin der 
aanbestedingen en het Europees Publicatieblad. 

Artikel 2: 

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

Beleidsitem / AR 07400/2211007 

Actie / overig beleid Actie 2.4.2.2. 

Beschikbaar krediet Voldoende 

Bedrag van de raming € 283.000 (BTW incl.) 

Artikel 3: 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan betrokken diensten en het dossier na publicatie voor 
te leggen aan het schepencollege voor gunning. 

Stemming: 17 stemmen voor, 6 stemmen tegen 

22. Samenwerkingsovereenkomst GO! CLB Oostende - gemeentelijke basisscholen 

Middelkerke - goedkeuring  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 40; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117; 
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Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het 
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid hoofdstuk 2, afdeling 3, 
artikel 14; 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art. 62, par. 1, 10°; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de 
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor 
leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 14/05/2009 (20) “Overeenkomst 2009-2012 – CLB 
Gemeenschapsonderwijs Oostende – Gemeentelijke basisscholen Middelkerke – goedkeuring” voor 
de periode van 3 jaar met stilzwijgende verleningen houdende de keuze voor het centrum voor 
leerlingenbegeleiding CLB GO! Oostende; 

Gelet op het verslag over de doorlichting van GO! CLB Oostende dd. 14-16/12/2016;  

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd 
gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair onderwijs, buitengewoon 
secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs én op de leertijd 
samenwerkingsafspraken met een CLB moet maken om erkend te worden of te blijven (de centra voor 
leerlingenbegeleiding die bij de inwerkingtreding van dit decreet erkend zijn, moeten geen nieuwe 
aanvraag tot erkenning indienen); 

Overwegende dat de school de eerste actor is binnen de leerlingenbegeleiding en dan ook de 
schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich moet nemen; 

Overwegende dat de school hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uitwerkt, dat 
een invulling en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per begeleidingsdomein omvat;  

Overwegende dat de school de eindverantwoordelijke is van het beleid op leerlingenbegeleiding voor 
iedere fase van het zorgcontinuüm en dat zij voor de uitvoering van haar taken ondersteund wordt 
door schoolexterne instanties; 

Overwegende dat de school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding en 
daarom het initiatief moet nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een centrum;  

Overwegende dat de huidige samenwerkingsovereenkomst met het centrum voor 
leerlingenbegeleiding CLB GO! Oostende goedgekeurd bij het besluit van de gemeenteraad van 
14/05/2009 afloopt op 31/12/2019 en er met ingang van 01/01/2020 samenwerkingsafspraken moeten 
gemaakt worden met een centrum voor leerlingenbegeleiding voor onbepaalde duur; 

Overwegende dat er een overlegvergadering heeft plaatsgevonden op 19/11/2019tussen de directies 
van GBS 1 en GBS 2 en van het centrum voor leerlingenbegeleiding CLB GO! Oostende die heeft 
geleid tot een samenwerkingsovereenkomst; 

Gezien het gunstig advies van de schoolraden GBS Mid 1 en GBS Mid 2  dd. 19/11/2019 betreffende 
het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst;  

Gezien het voorstel van GBS Mid 1 en GBS Mid 2 om in onderling overleg de huidige samenwerking 
met CLB GO! Oostende te evalueren en bij te sturen;  

 

Beslist:  

Artikel 1:  

De samenwerkingsovereenkomsten GBS Mid 1 en GBS Mid 2 – GO! CLB Oostende en de visies op 
het geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding GBS Mid 1 en GBS Mid 2 worden goedgekeurd. 
Deze worden toegevoegd aan het besluit om er integraal deel van te blijven uitmaken.  
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Artikel 2:  

De samenwerkingsovereenkomsten vanaf 01/01/20120 voor onbepaalde duur van toepassing te 
maken op de hierna opgesomde instellingen: 

- GBS Middelkerke 1 – Onderwijsstraat 5 – 8430 Middelkerke – instellingsnummer : 018382 

- GBS Middelkerke 2 – Bonte Pierstraat 22 – 8432 Leffinge – instellingsnummer : 018391 

Artikel 3:  

Er wordt een afschrift van dit besluit overgemaakt aan het CLB Gemeenschapsonderwijs Oostende en 
GBS Mid 1/GBS Mid 2.  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

23. Projectvereniging Kusterfgoed - basisdocumenten werking 2020 - goedkeuring  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat Middelkerke voor de volgende zes jaar deel blijft uitmaken van de projectvereniging 
Kusterfgoed; 

Overwegende dat de projectvereniging Kusterfgoed, waar de gemeente Middelkerke deel van 
uitmaakt, statutair verplicht is om haar budget te laten goedkeuren door de onderscheiden 
gemeenteraden; 

Gelet op het voorgelegd budget 2020 van Kusterfgoed zoals goedgekeurd door de raad van bestuur 
van de projectvereniging Kusterfgoed in zitting van 22 oktober 2019 welke de inkomsten raamt op 
291.379,78 euro en de uitgaven op 359.855,00 euro, waarbij het tekort aangevuld wordt uit eigen 
middelen; 

Gelet op de hierin opgenomen te betalen bedragen van de participerende gemeenten waaruit blijkt dat 
Middelkerke voor het dienstjaar 2020 de toelage van 5.808 euro zal dienen te betalen; 

Gelet op het actieplan van de projectvereniging voor het dienstjaar 2019 met als specifiek 
aandachtspunt het zomerproject rond kustrijwielen, 

Gelet op het visum van de financieel directeur met kenmerk 2019/500; 

Op voorstel van college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het voorgelegd budget 2020 van de projectvereniging Kusterfgoed met geraamde inkomsten op 
291.379,78 euro en dito uitgaven op 359.855,00, waarbij het tekort wordt aangevuld uit de eigen 
middelen, goed te keuren. 

Artikel 2:  

Het voorgelegd actieplan van de projectvereniging Kusterfgoed voor het dienstjaar 2020 wordt 
goedgekeurd en als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 3:  

Kennis te nemen van het gemeentelijk aandeel dat voor 2020 op 5.808 euro is vastgelegd. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

24. Kusterfgoed - voorstel uitbreiding met Bredene - goedkeuring 
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat de projectvereniging Kusterfgoed tot op heden samengesteld is door de gemeenten 
Oostende, Blankenberge, De Haan en Middelkerke; 

Overwegende dat deze samenstelling soms als problematisch wordt aangevoeld doordat het geen 
aanééngesloten en homogeen werkgebied is; 

Overwegende dat daardoor het initiatief werd genomen om de gemeente Bredene te contacteren met 
de vraag of deze kustgemeente niet alsnog wilde aansluiten; 

Overwegende dat het gemeentebestuur van Bredene hierop positief heeft gereageerd en in de 
gemeenteraad van deze gemeente werd op 24 juni 2019 (punt 3) de intentie uitgedrukt om aan te 
sluiten bij de projectvereniging Kusterfgoed; 

Overwegende dat de raad van bestuur van Kusterfgoed in zitting van 26 juli 2019 (punt 3) de komst 
van een nieuw lid heeft goedgekeurd als eerste stap in deze procedure; 

Overwegende dat de toetredingsaanvraag van een nieuwe lid, hier dus de gemeente Bredene, verder 
door alle gemeenteraden van de reeds aangesloten gemeenten dient goedgekeurd te worden; 

Overwegende dat de gemeenteraad van Middelkerke de komst van een nieuw lid, zodat er een meer 
homogeen en aanééngesloten werkgebied zal ontstaan, enkel maar positief kan beschouwen; 

Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg deze aanvraag van de gemeente Bredene om toe te 
treden tot de projectvereniging Kusterfgoed goed zal keuren; 

Overwegende dat er derhalve een aanpassing aan de statuten en aan het huishoudelijk reglement 
dient te gebeuren; 

Overwegende dat er voorgesteld wordt om de gemeente Bredene per 01 februari 2020 te laten 
aansluiten bij de projectvereniging Kusterfgoed, een datum waarop ook de nieuwe statuten en het 
huishoudelijk reglement van kracht zullen worden; 

Overwegende dat de gemeenteraad de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement in die zin kan 
goedkeuren; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De vraag van de gemeente Bredene om toe te treden tot de projectvereniging Kusterfgoed per 1 
februari 2020 goed te keuren. 

Artikel 2:  

De aangepaste statuten en huishoudelijk reglement van de projectvereniging ‘Kusterfgoed’ die per 1 
februari 2020 van kracht worden goedgekeurd en als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal 
deel van te blijven uitmaken. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

25. Aanleg van weginfrastructuur op het bovenlokaal functionele fietstroutenetwerk - 

samenwerkingsovereenkomst Provincie West-Vlaanderen - Stad Gistel - Gemeente Middelkerke 

- De Vlaamse Waterweg - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de aanleg van fietsvoorzieningen t.b.v. de fietssnelweg F39 Oudenburg - Veurne gelegen 
langs het kanaal Plassendale – Nieuwpoort te Gistel en Middelkerke; 
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Gezien de fietsvoorzieningen worden aangelegd in kader van de fietsfondsregeling voorziet de 
Provincie een rechtstreekse financiële tussenkomst ten belope van 100 % van de kosten inherent aan 
de fietsinfrastructuur; 

Overwegende dat er van de provinciale tussenkomst 50 % wordt gesubsidieerd door het Vlaamse 
Gewest; 

Gezien de nieuwe infrastructuur voor een klein stuk op grondgebied Middelkerke wordt voorzien; 

Gezien de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen, Stad Gistel, 
gemeente Middelkerke en de Vlaamse Waterweg; 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tot doel heeft de wederzijdse verbintenissen vast 
te leggen tussen de provincie en de partners; 

Overwegende dat de kosten voor het uitvoeringsdossier, met name de studiekosten, erelonen, kosten 
voor veiligheidscoördinatie, kosten voor grondonderzoek, kosten voor opmaak en conformverklaring 
sloopopvolgingsplan en toezichtskosten volledig gedragen worden door de aanbestedende overheid, 
namelijk de Provincie; 

Gezien er geen kosten voor de gemeente Middelkerke zullen zijn; 

Gelet op artikel 3.2 verbintenissen vanwege de gemeente Middelkerke; 

Gelet op artikel 14 betaling der werken, namelijk dat alle werken ten laste zijn van de Provincie; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen, Stad Gistel, gemeente 
Middelkerke en de Vlaamse Waterweg met betrekking tot de aanleg van fietsinfrastructuur op het 
bovenlokale functionele fietsroutenetwerk langs het kanaal Plassendale - Nieuwpoort wordt 
goedgekeurd en als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 2:  

Een ondertekend exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst wordt overgemaakt aan de 
Provincie, Dienst mobiliteit en infrastructuur, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 
8200 Sint-Andries. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

26. Beheer openbaar domein - nieuwe straatbenaming in het regionaal bedrijventerrein "De 

Middelpolder" - principiële goedkeuring 

Op de vraag van raadslid F. Annys waarom de 2 adviezen van de cultuurraad en de heemkring niet 
gevolgd zijn reageert de burgemeester dat zij het standpunt van de WVI hebben gevolgd. 
Middelpolder is de werkingsnaam van het terrein en leek dus een logische keuze. Hierop repliceert 
raadslid F. Annys dat men beter het advies van de cultuurraad en de heemkring had gevolgd.  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 31/10/2012 (punt 39) om het bedrijventerrein in de 
ambachtelijke zone de benaming “De Kalkaart” te geven; 

Gezien de ambachtelijke zone een lokaal bedrijventerrein is, dat reeds in gebruik is; 

Gelet op de recente uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken in het veel grotere regionaal 
bedrijventerrein; 

Gezien de ontwikkelaar, de West-Vlaamse intercommunale WVI voor het regionaal bedrijventerrein de 
benaming “De Middelpolder” gebruikt; 
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Gezien de gemeente het opportuun acht om deze benaming ook als straatnaam te gebruiken, wordt 
een voorstel in die zin ter goedkeuring voorgelegd; 

Gelet op het schrijven dd. 11/09/2019 gericht aan de cultuurraad Middelkerke en aan de heemkring 
Graningate met de vraag dit voorstel te adviseren of een andere wijziging te formuleren; 

Gelet op het schrijven, dd. 15/10/2019 van de heemkring om de benaming “Klaverstraat” te geven, dit 
aansluitend aan de aanpalende straten Riet-, Papaver- en Lisdoddestraat; 

Gelet op het schrijven, dd. 22/10/2019 vanwege de cultuurraad Middelkerke om de benaming 
“Klaverstraat” te geven, dit in analogie met de hierboven vermelde aanpalende straten; 

Gelet op het decreet dd. 28-01-1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen, gewijzigd bij decreten van 01/07/1987, 04/02/1997 en 29/11/2002; 

Gezien de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om de nieuwe straatbenamingen te geven of 
wijzigingen van benamingen door te voeren; 

Gezien het schepencollege de bevoegdheid heeft om een voorstel voorlopig vast te stellen; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 05/11/2019(73), houdende principiële goedkeuring 
voor de nieuwe straatbenaming in het regionaal bedrijventerrein “De Middelpolder”; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

Principiële goedkeuring te verlenen om het regionaal bedrijventerrein dat ontwikkeld wordt door de 
West-Vlaamse intercommunale WVI de nieuwe benaming “De Middelpolder” te geven. De 
straatbenaming “De Kalkaart” die voor de gehele zone bij gemeenteraadsbesluit van 31/10/2012 werd 
goedgekeurd wordt enkel nog voor het lokaal bedrijventerrein behouden. 

Artikel 2:  

De procedure overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28/01/1977 verder te zetten, nl. het 
voorstel aan een openbaar onderzoek onderwerpen. 

Stemming: 16 stemmen voor, 7 onthoudingen 

De openbare zitting wordt geschorst om agendapunt 27 in besloten zitting te behandelen.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22u35 uur.  

de algemeen directeur wnd. de voorzitter 

 

 

 

Jurgen Vergauwe           Tom Dedecker   


