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Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 21/05/2014 

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

Verontschuldigd:  G. Verdonck, M. D'Hondt, commissieleden met raadgevende stem; 
 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 

Openbare vergadering 

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

De voorzitter deelt mee dat commissielid met raadgevende stem G. Verdonck verontschuldigd is. 

1. Verslag vergadering dd. 16/04/2014 - goedkeuring 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. IKWV - algemene vergadering dd. 25/06/2014 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IKWV; 

Gezien de gemeente bij brief van 15/04/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IKWV op 25/06/2014 om 19u00; 

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 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; 
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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 25/06/2014 om 19u00. 

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 - jaarvergadering dd. 25/06/2014 - 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 23/04/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de  
jaarvergadering van IMWV op 25/06/2014 om 11u00; 

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 jaarvergadering; 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

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  jaarvergadering van IMWV op 
25/06/2014 om 11u00. 

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

4. Opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende – 

algemene vergadering en jaarvergadering dd. 23/06/2014 – bepalen mandaat 

vertegenwoordigers en standpuntbepaling - advies 
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Commissielid J.M. Dedecker vraagt welke gebeurtenissen, dewelke niet gespecificeerd zijn in het 
jaarverslag, het resultaat van de onderneming beïnvloeden; 

Commissielid F. Annys antwoordt hierop dat de vereniging nog in de opstartfase zit waardoor er nog 
geen inkomsten zijn. Het commissielid deelt mee dat er in het dossier van de bouw van het 
crematorium een architectenbureau is aangesteld en dat de bouwaanvraag en het RUP zijn 
goedgekeurd. Hierdoor kan het dossier voor de subsidieaanvraag in de nabije toekomst worden 
ingediend, aldus het commissielid;  

Commissielid J.M. Dedecker stelt voorstander te zijn van privé-beheer voor het crematoriumbeheer. 

Commissielid F. Annys antwoordt dat de wet dit niet toelaat en dat het beheer gemeentelijk moet 
gebeuren. 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale OVCO; 

Gezien de gemeente bij brief van 24/04/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de  algemene 
vergadering en jaarvergadering van OVCO op 23/06/2014 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 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; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de  algemene vergadering en 
jaarvergadering van OVCO op 23/06/2014 om 18 uur. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt 
dan ook geadviseerd gericht te zijn 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. IVOO - algemene vergadering dd. 24/06/2014 - 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 IVOO werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IVOO op 24/06/2014 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; 
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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 algemene vergadering van IVOO op 
24/06/2014 om 18 uur. 

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

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het secretariaat. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. Gemeentelijk basisonderwijs - verlenging van de huidige scholengemeenschap Strand & 

Polder voor de periode van 2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43; 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en met 
125quaterdecies; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, de artikelen 2§1 
en 6 tot en met 9; 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 11/05/2011 (15) en 12/10/2011 (3) over de vorming van de 
huidige scholengemeenschap; 

Gelet op artikel 3, §2 van de overeenkomst 2011-2014 in de vorm van een interlokale vereniging; 

Gelet op het advies van de schoolraad van 08/05/2014; 

Gelet op het overleg van het hoog overlegcomité van 05/05/2014; 

Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een 
scholengemeenschap kan vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen; 

Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op de 
eerste schooldag van februari 2014 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen en zich hoogstens 
over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken; 

Overwegende dat de huidige scholengemeenschap Strand en Polder onder de vorm van een 
interlokale vereniging werd opgericht; 

Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige overeenkomst van 
scholengemeenschap Strand en Polder en deze na een periode van drie schooljaren afloopt op 31 
augustus 2014; 

Overwegende dat er geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschappen heeft 
plaatsgevonden naar aanleiding van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek, en het 
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aangewezen is de huidige samenwerking te verlengen voor de in de regelgeving voorziene periode 
van zes jaar, van 01 september 2014 tot 31 augustus 2020; 

Overwegende dat het beheerscomité van de scholengemeenschap de samenwerking wenst te 
verlengen voor een periode van zes schooljaren, zoals afgesproken in de vergadering van 14 maart 
2014; 

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 verleent gunstig advies aan de tekst van de 
samenwerkingsovereenkomst voor de scholengemeenschap Strand en Polder 2014-2020. 

De tekst wordt opgenomen als bijlage bij dit besluit om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 2:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de tekst van het 
huishoudelijk reglement 2014-2020 voor de werking van het beheerscomité goed. 

De tekst wordt opgenomen als bijlage bij dit besluit om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 3 : 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan : 
Het secretariaat van de scholengemeenschap – Vrijheidsstraat 1 – 8470 Snaaskerke-Gistel. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

Commissielid D. Vandenbroucke is aanwezig op de zitting vanaf agendapunt 7  

7. Toerisme Middelkerke vzw - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het gemeentedecreet dd. 15/07/2005 en meer bepaald de artikelen 245 e.v.; 

Gelet op de noodzaak om de statuten van de vzw VVV Middelkerke te conformeren aan de 
bepalingen van het gemeentedecreet;  

Gezien het besluit dd. 21/10/2013 van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring 
van het motiveringsverslag m.b.t. de bestaande vzw VVV Middelkerke; 

Gezien het besluit dd. 04/12/2013 van de Algemene Vergadering van de vzw VVV Middelkerke tot 
goedkeuring van de ontwerpstatuten van de vzw VVV Middelkerke; 

Gezien het gunstig advies van de gemeenteraadscommissie algemeen Beleid dd. 06/12/2013 aan de 
statutenwijziging van de vzw Toerisme Middelkerke (voorheen VVV Middelkerke); 

Gezien het besluit dd. 19/12/2013(47) van de gemeenteraad tot goedkeuring van de omvorming van 
de vzw VVV Middelkerke in een EVA-P conform het gemeentedecreet en tot goedkeuring van de 
ontwerpstatuten van de vzw VVV Middelkerke; 

Gezien het ministerieel besluit dd. 09/04/2014 houdende goedkeuring van de 
gemeenteraadsbeslissing dd. 19/12/2013 waarbij de bestaande “ Vereniging Voor 
Vreemdelingenverkeer Middelkerke vzw” wordt omgevormd tot een gemeentelijk extern 
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm met als naam “ Toerisme Middelkerke vzw; 

Gezien art. 246 van het gemeentedecreet: 
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Gezien art. 7 van de statutenwijziging van de vzw Toerisme Middelkerke (voorheen VVV Middelkerke) 
de gemeente Middelkerke aanduidt als verplicht lid van de vereniging: 

“ De gemeente Middelkerke zit in de Algemene Vergadering als enig lid van categorie A. De 
Algemene Vergadering benoemt de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) en zijn vervanger zonder 
stemming. 

De vertegenwoordiger(s) van de gemeente Middelkerke in de Algemene Vergadering word(t)en 
door de gemeenteraad uit haar leden gekozen. De vertegenwoordiger(s) van de gemeente in de 
Algemene Vergadering handel(t)(en) als lasthebber(s) conform de instructies van de 
gemeenteraad.  

Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van verschillende partijen beschikt de gemeente 
steeds over de meerderheid van de stemmen in de Algemene Vergadering.” 

Overwegende dat het aldus aan de gemeenteraad toekomt om de gemeentelijke 
vertegenwoordiger(s) in de Algemene Vergadering van de vereniging aan te duiden; 

Gezien het voorstel om de schepen belast met de functie toerisme voor te dragen als 
vertegenwoordiger van de gemeente Middelkerke;  

Overwegende dat de keuze voor één vertegenwoordiger met aanduiding van één vervanger het 
voordeel biedt dat aan de vertegenwoordiger een duidelijk mandaat wordt gegeven vanuit de 
gemeenteraad; 

Gegeven de mogelijkheid voor gemeenteraadsleden, die geen deel lasthebber zijn van de gemeente 
(categorie A) of die geen lid zijn van de vereniging in een andere categorie, om de Algemene 
Vergaderingen van de vereniging bij te wonen zonder stemrecht; 

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; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de aanduiding van de 
schepen met de functie toerisme en één plaatsvervanger als gemeentelijke vertegenwoordiger van 
categorie A in de Algemene Vergadering van de vzw ‘Toerisme Middelkerke’ (voorheen vzw VVV 
Middelkerke). 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst voor toerisme. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Toerisme Middelkerke vzw -  vaststellen aantal effectieve leden categorie B - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het gemeentedecreet dd. 15/07/2005 en meer bepaald de artikelen 245 e.v.; 

Gelet op de noodzaak om de statuten van de vzw VVV Middelkerke te conformeren aan de 
bepalingen van het gemeentedecreet;  

Gezien het besluit dd. 21/10/2013 van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring 
van het motiveringsverslag m.b.t. de bestaande vzw VVV Middelkerke; 

Gezien het besluit dd. 04/12/2013 van de Algemene Vergadering van de vzw VVV Middelkerke tot 
goedkeuring van de ontwerpstatuten van de vzw VVV Middelkerke; 
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Gezien het gunstig advies van de gemeenteraadscommissie algemeen Beleid dd. 06/12/2013 aan de 
statutenwijziging van de vzw Toerisme Middelkerke (voorheen VVV Middelkerke); 

Gezien het besluit dd. 19/12/2013(47) van de gemeenteraad tot goedkeuring van de omvorming van 
de vzw VVV Middelkerke in een EVA-P conform het gemeentedecreet en tot goedkeuring van de 
ontwerpstatuten van de vzw VVV Middelkerke; 

Gezien het ministerieel besluit dd. 09/04/2014 houdende goedkeuring van de 
gemeenteraadsbeslissing dd. 19/12/2013 waarbij de bestaande “ Vereniging Voor 
Vreemdelingenverkeer Middelkerke vzw” wordt omgevormd tot een gemeentelijk extern 
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm met als naam “ Toerisme Middelkerke vzw; 

Overwegende dat ingevolge art. 7 van de statuten van de vzw Toerisme Middelkerke (voorheen VVV 
Middelkerke) er een vertegenwoordiging is van de politieke fracties in de Algemene Vergadering 
(categorie B); 

Overwegende dat categorie B maximum 25 leden telt, voorgedragen door de politieke fracties 
vertegenwoordigd in de gemeenteraad in toepassing van het afspiegelingsbeginsel; 

Gezien het voorstel om het aantal effectieve leden van categorie B vast te stellen op 25; 

Gelet op het feit dat de toepassing van het afspiegelingsbeginsel, op basis van de zetelverdeling in de 
gemeenteraad, tot volgende verdeling leidt: 

CD&V   5 

Lijst Dedecker  7 

N-VA   2 

Open VLD   9 

Progressief Kartel 2 

Overwegende dat de kandidaat-vertegenwoordigers schriftelijk hun kandidatuur moeten indienen bij 
de voorzitter van de politieke fractie en dat de aanstelling gebeurt in de algemene vergadering op 
basis van de voordrachtakte vanuit elke politieke fractie; 

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; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid heeft gunstig advies aan de vaststelling van het 
aantal effectieve leden van categorie B, overeenkomstig art. 7 van de statuten, in de algemene 
vergadering van de vzw Toerisme Middelkerke op 25. 

Dit in toepassing van het afspiegelingsbeginsel op basis van de zetelverdeling in de gemeenteraad, 
wat tot volgende verdeling leidt: 

CD&V   5 

Lijst Dedecker  7 

N-VA   2 

Open VLD   9 

Progressief Kartel 2 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst voor toerisme. 
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

9. Toerisme Middelkerke vzw - vaststellen verdeelsleutel Raad van Bestuur - advies 

Commissielid J.M. Dedecker neemt het woord en stelt dat zijn fractie zich m.b.t. dit agendapunt zal 
onthouden omdat met de bepaling van de verdeelsleutel in de Raad van Bestuur maar een eerste 
stap is gezet nu er nog geen verdeling is bepaald in het Directiecomité van de ‘Toerisme Middelkerke 
vzw’ . Het commissielid stelt dat, ingevolge artikel 8 en 9 van de Cultuurpactwet, ook de samenstelling 
van het Directiecomité dient te gebeuren volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging. 
Het commissielid merkt op dat de gemeente op 13 mei 2014 van de Cultuurpactcommissie een 
schrijven heeft ontvangen waarbij ze is uitgenodigd tot de bij wet opgelegde verzoeningsprocedure. 
Het raadslid merkt op dat door de gemeentesecretaris nagelaten wordt een antwoord te formuleren op 
deze brief. Het commissielid vraagt hierop aan de commissie om ook de verdeelsleutel in het 
directiecomité vast te leggen. 

Voorzitter C. De Jonghe antwoordt dat dit niet tot het voorwerp van het agendapunt behoort. 

Commissielid J.M. Dedecker vraagt hierop het standpunt van de fractie omtrent de verdeelsleutel van 
het directiecomité op te nemen in het verslag van de commissie. 

Commissieleden J.M. Dedecker en D. Van Den Broucke stellen dat de gemeente met het bepalen van 
de verdeelsleutel een bocht neemt van 180 graden. 

Secretaris D. Fossaert antwoordt dat het bepalen van de verdeelsleutel een uitvoeringshandeling is 
van de statuten zoals ze zijn goedgekeurd in de raad van 19/12/2013. 

Commissielid D. Van Den Broucke vraagt hoe de voordracht zal gebeuren voor de catgorieën C en D 
in de Algemene Vergadering; 

Secretaris D. Fossaert antwoordt dat de statuten voorzien dat de voordracht zal gebeuren door het 
college van burgemeester en schepenen; 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het gemeentedecreet dd. 15/07/2005 en meer bepaald de artikelen 245 e.v.; 

Gelet op de noodzaak om de statuten van de vzw VVV Middelkerke te conformeren aan de 
bepalingen van het gemeentedecreet;  

Gezien het besluit dd. 21/10/2013 van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring 
van het motiveringsverslag m.b.t. de bestaande vzw VVV Middelkerke; 

Gezien het besluit dd. 04/12/2013 van de Algemene Vergadering van de vzw VVV Middelkerke tot 
goedkeuring van de ontwerpstatuten van de vzw VVV Middelkerke; 

Gezien het gunstig advies van de gemeenteraadscommissie algemeen Beleid dd. 06/12/2013 aan de 
statutenwijziging van de vzw Toerisme Middelkerke (voorheen VVV Middelkerke); 

Gezien het besluit dd. 19/12/2013(47) van de gemeenteraad tot goedkeuring van de omvorming van 
de vzw VVV Middelkerke in een EVA-P conform het gemeentedecreet en tot goedkeuring van de 
ontwerpstatuten van de vzw VVV Middelkerke; 

Gezien het ministerieel besluit dd. 09/04/2014 houdende goedkeuring van de 
gemeenteraadsbeslissing dd. 19/12/2013 waarbij de bestaande “ Vereniging Voor 
Vreemdelingenverkeer Middelkerke vzw” wordt omgevormd tot een gemeentelijk extern 
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm met als naam “ Toerisme Middelkerke vzw; 

Overwegende dat ingevolge art. 23§2 van de statutenwijziging van de vzw Toerisme Middelkerke 
(voorheen VVV Middelkerke) de gemeenteraad 12 bestuurders mag voordragen, waaronder het lid dat 
binnen het college van burgemeester en schepenen het toerisme onder zijn functionele bevoegdheid 
heeft;  
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Overwegende dat deze bestuurders moeten voldoen aan de voorwaarden om tot gemeenteraadslid 
van de gemeente Middelkerke verkozen te worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van 
het lokale en provinciale kiesdecreet;  

Overwegende dat de gemeenteraad de verdeelsleutel dient te bepalen voor de verdeling van de door 
de gemeenteraad voor te dragen kandidaten onder de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad; 

Gezien het voorstel om de 12 bestuurders voor te dragen volgens het systeem D’Hondt wat bijgevolg 
tot volgende verdeling leidt onder de  politieke fracties: 

CD&V   3 bestuurders 

LDD   3 bestuurders 

N-VA   1 bestuurder 

Open-VLD    4 bestuurders 

Progressief Kartel 1 bestuurder 

Overwegende dat de voorzitter de materiële vergissing toelicht die is gebeurd bij de berekening 
volgens het systeem D’Hondt dewelke leidt tot een aanpassing in het aantal bestuurders onder de 
meerderheidsfracties;  

Gezien het voorstel tot amendement om artikel 1 van dit besluit te vervangen als volgt: 

“ De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies om de 12 door de 
gemeenteraad voor te dragen bestuurders in de Raad van Bestuur van de vzw ‘Toerisme 
Middelkerke’, conform art. 23 §2 van de statuten, aan te duiden volgens het systeem D’Hondt wat 
bijgevolg tot volgende verdeling leidt onder de politieke fracties: 

CD&V   2 bestuurders 

LDD   3 bestuurders 

N-VA   1 bestuurder 

Open-VLD    5 bestuurders 

Progressief Kartel 1 bestuurder” 

Gezien het resultaat van de stemming over het voorstel van amendement: 5 stemmen voor en 2 
onthoudingen (J.M.-Dedecker en D. Demarcke); 

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; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies om de 12 door de 
gemeenteraad voor te dragen bestuurders in de Raad van Bestuur van de vzw ‘Toerisme 
Middelkerke’, conform art. 23 §2 van de statuten, aan te duiden volgens het systeem D’Hondt wat 
bijgevolg tot volgende verdeling leidt onder de politieke fracties: 

CD&V   2 bestuurders 

LDD   3 bestuurders 

N-VA   1 bestuurder 

Open-VLD    5 bestuurders 

Progressief Kartel 1 bestuurder 

Artikel 2:  
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Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst voor toerisme. 

  

Stemming: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen 

10. Efin NV - bepalen mandaat vertegenwoordiger  en standpuntbepaling - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Door de voorzitter wordt meegedeeld dat de gemeente Middelkerke op 16/05/2014 een uitnodiging 
met agenda heeft ontvangen van Efin NV voor de Algemene Vergadering op 03/06/2014. De 
gemeenteraadscommissie gaat unaniem akkoord om het agendapunt toe te voegen aan de agenda 
voor advies betreffende het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger en standpuntbepaling. 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de Efin NV; 

Gezien de gemeente bij brief van 20/05/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de  
jaarvergadering van Efin NV  op 03/06/2014; 

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 jaarvergadering; 

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

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; 

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gezien het voorstel van commissielid J.M.-Dedecker om volgende vraag te stellen namens de 
gemeente Middelkerke op de Algemene Vergadering van Efin NV: 

“ Wat is de invloed van de groenestroomcertificaten op het resultaat van Efin NV en zijn er 
groenestroomcertificaten in portefeuille die nog moeten worden uitbetaald?” 

Gezien het resultaat van de stemming over het voorstel: alle commissieleden stemmen voor; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de  jaarvergadering van Efin NV op 
03/06/2014 . 

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

“ Wat is de invloed van de groenestroomcertificaten op het resultaat van Efin NV en zijn er 
groenestroomcertificaten in portefeuille die nog moeten worden uitbetaald?” 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 19:00 uur. 

secretaris-commissie de voorzitter 

Daan Fossaert Carine De Jonghe 

 

 

 


