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Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 03/12/2014 

Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; 
 
G. Soete, F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, B. Ryckewaert, 
commissieleden met stemrecht; 
 
G. Verdonck, D. Van Den Broucke, commissieleden met raadgevende stem; 
 
D. Fossaert, secretaris-commissie; 

Verontschuldigd:  M. Declerck, commissieleden met stemrecht verontschuldigd voor 1; 
 
D. Demarcke, commissieleden met stemrecht; 
 
M. D'Hondt, commissieleden met raadgevende stem; 
 
D. Van Den Broucke, commissieleden met raadgevende stem verontschuldigd voor 1, 2; 

 

 

  

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

Openbare vergadering 

De voorzitter Carine De Jonghe deelt mee dat commissielid met stemrecht Diego Demarcke zich laat 
vervangen door commissielid met stemrecht Bianca Ryckewaert. 

De voorzitter Carine De Jonghe deelt mee dat commissielid met raadgevende stem Martine D’Hondt 
zich laat vervangen door commissielid met raadgevende stem Danny Van Den Broucke. 

Financieel beheerder wnd. Roseline Keereman woont de zitting van de commissie bij als deskundige. 

1. Verslag vergadering dd. 09/10/2014 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. IVOO - algemene vergadering dd. 16/12/2014 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling - advies  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IVOO; 

Gezien de gemeente bij brief van 01/10/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVOO op 16/12/2014 om 18 uur; 

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid 
artikels 39, 44 en 79 §2; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 
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Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie  Algemeen Beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist: 

Artikel 1 :  

De gemeenteraadscommissie  Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de buitengewone algemene 
vergadering van IVOO op 16/12/2014 om 18 uur. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt 
dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2 : 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. IMWV - algemene vergadering dd. 17/12/2014 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling - advies  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IMWV; 

Gezien de gemeente bij brief van 23/10/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere 
algemene vergadering van IMWV op 17/12/2014 om 18 uur; 

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid 
artikels 39, 44 en 79 §2; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie  Algemeen Beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist: 

Artikel 1 :  

De gemeenteraadscommissie  Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de bijzondere algemene vergadering 
van IMWV op 17/12/2014 om 18 uur. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt 
dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2 : 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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4. WVI - algemene vergadering dd. 17/12/2014 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling - advies  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale WVI; 

Gezien de gemeente bij brief van 17/10/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van WVI op 17/12/2014 om 18u.30; 

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid 
artikels 39, 44 en 79 §2; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie  Algemeen Beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist: 

Artikel 1 :  

De gemeenteraadscommissie  Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de buitengewone algemene 
vergadering van WVI op 17/12/2014 om 18u.30. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt 
dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2 : 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. OVCO - algemene vergadering dd. 15/12/2014 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling - advies  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale OVCO; 

Gezien de gemeente bij brief van  werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van 
OVCO op 15/12/2014 om 18 uur; 

Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid 
artikels 39, 44 en 79 §2; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 
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Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie  Algemeen Beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist: 

Artikel 1 :  

De gemeenteraadscommissie  Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de algemene vergadering van OVCO 
op 15/12/2014 om 18 uur. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt 
dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2 : 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. Toerisme Middelkerke vzw - algemene vergadering dd. 13/01/2015 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Commissielid Jean-Marie Dedecker neemt het woord en stelt dat de formulering van de beslissing, nl. 
mandaat verlenen aan de gemeentelijk vertegenwoordiger met het oog op goedkeuring van de 
agendapunten, een verkeerde formulering is;  

De secretaris-commissie Daan Fossaert antwoordt dat het de klassieke formulering is bij het verlenen 
van een mandaat aan een gemeentelijk vertegenwoordiger in een intergemeentelijke 
samenwerkingsverband of in een EVA-P vzw; 

Het Commissielid zegt hierop dat zijn fractie dit punt niet kan goedkeuren, nu zij geen 
goedkeuringsmandaat kan geven omtrent alle punten op de agenda van de Toerisme Middelkerke 
vzw; 

Commissielid Danny Van Den Broucke deelt mee enkele vragen te hebben gesteld aan het 
secretariaat omtrent de vertegenwoordiging van de politieke fracties en gebeurlijke fouten in de 
statuten; 

Commissielid Jean-Marie Dedecker zegt dat er geen afwijkingen van de statuten mogelijk zijn zonder 
wijziging van de statuten; 

De secretaris-commissie Daan Fossaert deelt mee via het secretariaat kennis te hebben genomen 
van de vragen van het commissielid en deelt mee dat een antwoord zal worden bezorgd aan het lid, 
conform de statuten; 

Overwegende dat de gemeente Middelkerke lid is van de Algemene Vergadering van de  EVA-P vzw 
‘Toerisme Middelkerke’ (categorie A); 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 16/06/2014 (8) tot aanduiding van de schepen met de 
functie toerisme als gemeentelijk vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering (categorie A); 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 16/06/2014 (9) tot aanduiding van C. De Jonghe, 
raadslid, als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering 
(categorie A); 

Gezien het besluit dd. 24/11/2014 van de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw tot 
bepalen van de datum en de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering van de vereniging;  
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Overwegende dat de Algemene Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw doorgaat op dinsdag 13 
januari 2015 om 19.30 u. in de Foyer van het Cultuurcentrum De Branding, Populierenlaan 35 te 8430 
Middelkerke; 

Gezien de ontwerpagenda van voornoemde Algemene Vergadering: 

1. Verslag algemene vergadering 30/06/2014 – goedkeuring 

2. Verslag algemene vergadering 10/09/2014 - goedkeuring 

3. Budget 2015 – goedkeuring  

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

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de Algemene Vergadering van de vzw 
‘Toerisme Middelkerke’ op dinsdag 13 januari 2015 om 19.30 u. in de Foyer van het Cultuurcentrum 
De Branding, Populierenlaan 35 te 8430 Middelkerke.  

Het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger wordt dan ook geadviseerd te zijn gericht op 
goedkeuring van bedoelde agendapunten.  

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de gemeentelijk vertegenwoordiger. 

  

Stemming: 5 stemmen voor, 2 stemmen tegen 

7. AGB Middelkerke - budget 2015 en meerjarenplanning - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Commissielid Jean-Marie Dedecker neemt het woord en zegt dat de fractie over mandatarissen 
beschikt binnen het AGB die hiertoe de nodige bewaking doen;  

Secretaris-commissie Daan Fossaert deelt mee dat het decretaal verplicht is dat het meerjarenplan en 
budget van het AGB aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd en dit punt dan ook 
aan de commissie ter advies dient te worden voorgelegd; 

Commissielid Jean-Marie Dedecker zegt dat hij de documenten nog dient te bespreken met zijn fractie 
maar vraagt naar het waarom van een minderontvangst van € 1.400.000 tegen 2019; 

Financieel beheerder wnd. Roseline Keereman duidt dat het hier niet om een minderinkomst t.o.v. het 
oorspronkelijke meerjarenplan gaat maar om een spreiding van de opbrengsten over een langere 
periode. De financieel beheerder wnd. deelt mee dat initiëel de bouw en verkoop van alle boxen 
voorzien was in 2014 en 2015, maar dat deze bouw en verkoop nu gefaseerd zal gebeuren over de 
periode 2014-2017; 

Commissielid Franky Annys vult hierbij aan dat het uit voorzichtigheidsprincipe is dat de bouw en 
verkoop gespreid wordt over meerdere jaren; 

Commissielid Jean-Marie Dedecker zegt dat het niet de bedoeling kan zijn dat het AGB optreedt als 
bouwpromotor omdat de parking onvoldoende bezetting heeft en merkt op dat er hiervoor extra 
budget wordt uitgetrokken. Het commissielid verwijst naar het project Leopoldlaan en stelt dat er 
hiervoor € 845.000 studiekosten zijn betaald. Het commissielid wijst erop dat voor dergelijke 
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ondergrondse parkeerprojecten markstudies nodig zijn, waarbij de studiebureaus zouden moeten 
beboet worden voor verkeerde studies; 

Commissielid Geert Verdonck antwoordt dat de studiebureaus niet verantwoordelijk kunnen zijn voor 
het flankerend parkeerbeleid en verwijst naar het gratis karakter van de omliggende parkings. Indien 
de omliggende parkings aan dezelfde prijs betalend zou zijn, zou de ondergrondse parking wel 
draaien, aldus het commissielid; 

Commissielid Jean-Marie Dedecker zegt zich te zullen onthouden bij de stemming over het 
agendapunt zodat het commissielid dit punt noch kan bespreken met de mandatarissen van zijn fractie 
in het AGB; 

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 BB2014/4 van 05 september 2014 met instructies voor de aanpassing van 
het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 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 aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het AGB Middelkerke, vastgesteld 
door de raad van bestuur in zitting van 24/11/2014; 

Gelet op de budgetwijziging 3/2014 en het budget 2015 van het AGB Middelkerke, vastgesteld door 
de raad van bestuur in zitting van 24/11/2014;  

Overwegende dat budgetwijziging 3/2014 enkel betrekking heeft op de investeringsenveloppes; 

Gezien het antwoord dd. 20/102014 van het Agentschap Binnenlandsbestuur Vlaanderen of men 
kredieten van een bestaande investeringsenveloppe kan wijzigen in het budget voor een volgend 
boekjaar? : 

“Het investeringsbudget bevat, naast het overzicht van de transactiekredieten voor het boekjaar in kwestie, alleen de nieuwe 

investeringsenveloppen (art. 23 BVR BBC). In een investeringsenveloppe stelt de raad zowel de verbinteniskredieten als de 

onderliggende transactiekredieten voor verschillende boekjaren vast. Een goedgekeurde investeringsenveloppe blijft gelden tot 

de raad die bij budget of budgetwijziging annuleert, of de rekening ervan vaststelt. 

Een wijziging van die kredieten, die vroeger al door de raad zijn vastgesteld, kan alleen gebeuren door een kredietaanpassing 

in de vorm van een budgetwijziging, of eventueel een interne kredietaanpassing, als dat gebeurt binnen de voorwaarden die 

daarvoor gelden. 

Uit de bovenvermelde principes, die zijn vastgelegd in de organieke decreten (art. 151 en 154 gemeentedecreet, art. 153 en 

156 OCMW-decreet, art. 147 en 150 provinciedecreet) en in artikel 23 van het BVR BBC, volgt dat het niet mogelijk is om de 

kredieten van een al vroeger vastgestelde investeringsenveloppe te wijzigen in het budget, ook niet als de wijziging enkel 

betrekking heeft op toekomstige boekjaren. 

Een wijziging van de kredieten van een al vroeger vastgestelde investeringsenveloppe moet dus gebeuren via een 

budgetwijziging, of eventueel een interne kredietaanpassing, als dat gebeurt binnen de voorwaarden die daarvoor gelden.” 

 

Overwegende dat er geen nieuwe investeringsenveloppen zijn voorzien voor het budget 2015, enkel 
wijziging van bestaande enveloppen; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis na budgetwijziging 3/2014 positief is; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis in 2015 positief is; 
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Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op et beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het aangepaste 
meerjarenplan 2014-2019 van het AGB Middelkerke.  

Artikel 2:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de budgetwijziging 
3/2014 en het budget 2015 van het AGB Middelkerke, financieel in evenwicht als volgt: 

 Resultaat op kasbasis 

BW 3/2014 1.893.239 

2015 2.121.769 

 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële afdeling. 

Stemming: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur. 

secretaris-commissie de voorzitter 

Daan Fossaert Carine De Jonghe 

 

 

 


