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Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 09/10/2014
Aanwezig:

C. De Jonghe, voorzitter;
F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Cobbaert,
commissieleden met stemrecht;
G. Verdonck, M. D'Hondt, commissieleden met raadgevende stem;
D. Fossaert, secretaris-commissie;

Verontschuldigd:

G. Soete, commissieleden met stemrecht;

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 Gerard Soete zich laat vervangen door
raadslid Linda Cobbaert.
De voorzitter Carine De Jonghe deelt mee dat de schriftelijke vraag van de gemeente Middelkerke op
de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV is gesteld aan de vereffenaars en dat er
door de vereffenaars een antwoord is geformuleerd.
Secretaris-Commissie Daan Fossaert leest in kort bestek het antwoord voor van de vereffenaars en
licht het antwoord toe aan de commissie.
Commissielid Jean-Marie Dedecker vraagt om het antwoord van de vereffenaars ook als mededeling
te voegen in de gemeenteraad.
1. Verslag vergadering dd. 20/08/2014
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. IKWV - algemene vergadering dd. 17/12/2014 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en
standpuntbepaling
De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IKWV;
Gezien de gemeente bij brief van 22/09/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van IKWV op 17/12/2014 om 20u00;
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 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 IKWV
op 17/12/2014 om 20u00.
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. Interlokale vereniging CollaboregiO - oprichting en statuten - advies
De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het project “ondersteuning regie sociale regio Oostende’;
Gezien de mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies voor dergelijk project;
Gezien de besprekingen tijdens o.a. het burgemeestersoverleg;
Gezien het voorstel om een interlokale vereniging op te richten als vorm van intergemeentelijke
samenwerking;
Gezien de 7 gemeenten van het RESOC-gebied Oostende hieraan deelnemen;
Gezien het ontwerp (incl. addendum) van overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de
oprichting van de interlokale vereniging CollaboRegiO;
Gezien het doel en de organisatie van het project;
Overwegende dat de autofinanciering van de vereniging voorzien wordt;
Gezien het gemeentedecreet;
Gezien het decreet van 06/07/2011 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de oprichting van, de deelname aan en de statuten van
de interlokale vereniging CollaboRegiO;
Gelet op 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;
Commissielid Jean-Marie Dedecker neemt het woord en stelt te zullen tegen stemmen omdat hij zich
afvraagt wat de bedoeling is van de oprichting van de interlokale vereniging. Het commissielid werpt
op dat de lokale vereniging met een jaarlijkse subsidie van € 75.000 werkt en dat stad Gistel een
personeelslid zal aanstellen, waarmee de subsidie nagenoeg wordt opgesoupeerd. Dergelijke
initiatieven zonder inhoud kosten de belastingbetaler handenvol geld, aldus het commissielid. Het
commissielid vraagt op vraag van welke partners dit initiatief is ontstaan. Het commissielid werpt op
dat er wordt gesproken over een actieplan, maar dat er nergens inhoud wordt gegeven aan het
actieplan.
Secretaris-commissie Daan Fossaert verwijst naar het addendum waarin wordt vermeld dat het
actieplan in bijlage aan de overeenkomst wordt gevoegd. De secretaris deelt mee dat dit actieplan niet
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in het door Resoc bezorgde dossier zat en in de vooravond is opgevraagd bij Resoc. Het actieplan
(uittreksel uit het meerjarenplan van de stad Gistel) wordt overgemaakt aan de commissieleden.
Commissielid Geert Verdonck neemt het woord en zegt op zich niet tegen dergelijke
samenwerkingsinitiatieven te zijn, maar wel niet zonder inhoud of een meerwaarde. Het commissielid
vraagt de verdaging van het agendapunt.
De voorzitter Carine De Jonghe stelt voor om het agendapunt niet te verdagen maar om geen advies
te formuleren en bijkomende uitleg te vragen aan de gemeenteraad omtrent de inhoudelijke invulling
van de interlokale vereniging CollaboRegio;
Daarop wordt overgegaan tot stemming over het agendapunt;

Beslist:
Artikel 1:
De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent geen advies aan het voorstel om de
interlokale vereniging CollaboRegiO op te richten met de 7 gemeenten die deel uitmaken van het
RESOC-gebied Oostende. De gemeenteraadscommissie vraagt aan de gemeenteraad bijkomende
uitleg omtrent de inhoudelijke invulling van de interlokale vereniging CollaboRegio.
Artikel 2:
De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent geen advies aan de overeenkomst én het
addendum houdende oprichting van de interlokale vereniging CollaboRegiO, waarvan de tekst als
bijlage bij dit besluit is gevoegd om er blijvend deel van te blijven uitmaken. De
gemeenteraadscommissie vraagt aan de gemeenteraad bijkomende uitleg omtrent de inhoudelijke
invulling van de interlokale vereniging CollaboRegio.
Artikel 3:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dossierbeheerder.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur.
secretaris-commissie
Daan Fossaert

de voorzitter
Carine De Jonghe
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