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Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 

Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; 
 
G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere, 
commissieleden met stemrecht; 
 
G. Verdonck, M. D'Hondt, commissieleden met raadgevende stem; 
 
D. Fossaert, secretaris-commissie; 

Verontschuldigd:  ; 
 

 

  

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

De voorzitter deelt mee dat commissielid Franky Annys zich laat vervangen door raadslid Natacha 
Lejaeghere. 

De voorzitter deelt mee dat commissielid Diego Demarcke zich laat vervangen door raadslid Dirk De 
Poortere. 

Openbare vergadering 

1. Verslag vergadering dd. 21/05/2014 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

Commissielid met raadgevende stem Martine D’Hondt is aanwezig op de zitting vanaf agendapunt 2. 

2. Gemeentelijke Holding nv - algemene vergadering dd. 25/06/2014 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling 

De secretaris-commissie Daan Fossaert geeft korte toelichting bij dit agendapunt. De secretaris-
commissie deelt mee dat ingevolge de vereffeningsprocedure de punten van de agenda louter ter 
kennisname worden meegedeeld aan de aandeelhouders. Er wordt geen stemming georganiseerd 
waardoor er ook geen mandaat moet worden meegegeven aan de afgevaardigde van de gemeente. 

Commissielid Jean-Marie Dedecker werpt op dat de gemeentelijk vertegenwoordiger vorig jaar niet 
naar de vergadering is geweest. Het commissielid werpt ook op dat de gemeente in 2009 nog heeft 
ingetekend op een kapitaalsverhoging voor 3662 aandelen voor een bedrag van € 149.996. Deze 
kapitaalsverhoging zou gepaard gaan met een misdadig dividend van maar liefst 13% waarbij de 
gemeente Middelkerke enkel in 2010 een dividend heeft ontvangen, aldus het commissielid. 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

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; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Gemeentelijke Holding nv; 

Gezien de gemeente bij brief van 16/05/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Gemeentelijke Holding nv op 27/06/2014 om 14 uur; 

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

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

Overwegende dat ingevolge de vereffeningstelling van de Gemeentelijke Holding NV de 
aandeelhouders niet meer jaarlijks moeten stemmen over de jaarrekening; 

Overwegende dat er op de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Holding NV geen 
stemmingen op het programma staan waardoor de gemeente hun afgevaardigden ook geen richtlijnen 
moeten meegeven; 

Gezien het voorstel van commissielid J.M.-Dedecker om volgende vragen te stellen op de algemene 
vergadering van Gemeentelijke Holding 

“ Wat is de kans dat er door de gemeente nog geld gerecupereerd wordt ingevolge de 
kapitaalverhoging in 2009? 

Wat is de stand van zaken in het strafonderzoek dat tegen de bestuurders is gericht o.a. met 
betrekking tot het dividend van 13% en de mogelijke speculatie met put & callopties? 

Wat is de stand van zaken in de procedure waarbij o.a. de gemeente Schaarbeek zich burgerlijke 
partij heeft gesteld waarbij de nietigheid wordt gevorderd van de kapitaalsverhoging van 2009 en wat 
kunnen de gevolgen zijn van de nietigverklaring? 

In de aandelenportefeuille van de Gemeentelijke Holding bevinden zich ook aandelen van Enfinity nv 
en Electrawinds nv. Wat is er daarna gebeurd? Tegen welke prijs is ingeschreven of ten gelde 
gemaakt?” 

Overwegende dat er met deze vraagstelling wordt ingestemd door de leden van de commissie;  

Beslist:  

Artikel 1 :  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid neemt kennis van de agenda van de algemene 
vergadering van Gemeentelijke Holding op 27/06/2014 om 14 uur, van de jaarrekening en het 
jaarverslag 2013 en van het controleverslag van de commissaris van de Gemeentelijke Holding 2013. 

Artikel 2: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert volgende vragen te stellen op de algemene 
vergadering van Gemeentelijke Holding NV: 

“ Wat is de kans dat er door de gemeente nog geld gerecupereerd wordt ingevolge de 
kapitaalverhoging in 2009? 

Wat is de stand van zaken in het strafonderzoek dat tegen de bestuurders is gericht o.a. met 
betrekking tot het dividend van 13% en de mogelijke speculatie met put & callopties? 

Wat is de stand van zaken in de procedure waarbij o.a. de gemeente Schaarbeek zich burgerlijke 
partij heeft gesteld waarbij de nietigheid wordt gevorderd van de kapitaalsverhoging van 2009 en wat 
kunnen de gevolgen zijn van de nietigverklaring? 

In de aandelenportefeuille van de Gemeentelijke Holding bevinden zich ook aandelen van Enfinity nv 
en Electrawinds nv. Wat is er daarna gebeurd? Tegen welke prijs is ingeschreven of ten gelde 
gemaakt?” 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en de vzw 'Toerisme 

Middelkerke' - advies 
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Commissielid Jean-Marie Dedecker zegt dat er al veel gezegd is en geschreven over de Toerisme 
Middelkerke vzw en zegt dat er eindelijk na zeven jaar wordt omgevormd. Het commissielid vraagt 
zich af waarom de agendapunten betreffende de Toerisme Middelkerke vzw verdaagd zijn op de 
gemeenteraad van mei, nu de agendapunten in dezelfde vorm op de gemeenteraad van juni zijn 
geagendeerd. 

Commissielid Geert Verdonck merkt op dat hij nogmaals betreurt dat bepaalde zaken in de statuten 
zijn opgenomen zoals het recht om bij eenvoudige meerderheid en zonder motivering een bestuurder 
te ontslaan. 

De secretaris-commissie Daan Fossaert antwoordt dat de motiveringsplicht onverminderd geldt. De 
secretaris-commissie wijst op het feit dat de decreetgever onvoldoende heeft rekening gehouden met 
de bepalingen van de vzw-wetgeving waardoor deze regelgevingen op bepaalde punten niet 
complementair zijn.   

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

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 de tekst van art. 247 van het gemeentedecreet: 

“ Tussen de gemeente en de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting wordt een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten betreffende de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang. De samenwerkingsovereenkomst 
regelt de volgende aangelegenheden: 

1° in voorkomend geval de aanwending van de aan het agentschap ter beschikking gestelde of overgedragen personeelsleden, 
middelen en infrastructuur; 
2° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en 
de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het agentschap worden toegekend; 
3° de wijze waarop de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting zal voorzien in een systeem van interne controle; 
4° de toekenning aan een of meer commissarissen van de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of 
stichting. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren.” 

Gezien het besluit dd. 04/06/2014(1) van het college van burgemeester en schepenen tot principiële 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en de vzw 
‘Toerisme Middelkerke’ ; 

Gelet op de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad; 

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 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en de vzw ‘Toerisme Middelkerke’, 
dewelke als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 2:  

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

  

Stemming: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen 
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4. Toerisme Middelkerke vzw - Algemene Vergadering dd. 30/06/2014 - bepalen mandaat 

gemeentelijk vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de geplande algemene vergadering van de vzw ‘Toerisme Middelkerke’ op 30/06/2014 om 
19u30; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente Middelkerke lid is van de Algemene Vergadering van de vzw 
‘Toerisme Middelkerke’ (categorie A); 

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; 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad ter zake; 

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 30/06/2014 om 19u30. 

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 het secretariaat. 

 

Stemming: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen 

5. Agendapunt toegevoegd op vraag van Jean-Marie Dedecker - wijziging artikel 37 van de 

statuten van Toerisme Middelkerke vzw - advies 

Commissielid Jean-Marie Dedecker zegt dat ook de samenstelling van het directiecomité van de 
Toerisme Middelkerke vzw dient te geschieden volgens het principe van de evenredige 
vertegenwoordiging. Het commissielid verwijst naar de diverse uitnodigingen die de gemeente heeft 
ontvangen voor de verzoeningsvergadering waarop de gemeente nooit heeft gereageerd. 

De secretaris-commissie Daan Fossaert deelt mee dat er na het college van 4 juni een vraag is gericht 
aan de Cultuurpactcommissie om in de eerste week van juli een verzoeningsvergadering te beleggen. 
De secretaris–commissie deelt mee dat er hierop nog geen antwoord is ontvangen van de 
Cultuurpactcommissie. 

De Voorzitter vraagt het toegevoegd agendapunt te verdagen nu de procedure voor de 
Cultuurpactcommissie nog hangende is. 

Het resultaat van de mondelinge stemming is de volgende: alle aanwezige commissieleden met 

stemrecht stemmen voor met uitzondering van J.M. Dedecker en D. De Poortere die tegen stemmen. 

Bijgevolg wordt agendapunt 5 verdaagd. 

 

Stemming: 5 stemmen voor, 2 stemmen tegen 
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De voorzitter sluit de vergadering om 19:20 uur. 

secretaris-commissie de voorzitter 

Daan Fossaert Carine De Jonghe 

 

 

 


