
 sector secretariaat 

 

 commissie algemeen beleid  

 

Verslag zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 04/03/2015 - p. 1/2 

 

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 04/03/2015 

Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; 
 
G. Soete, F. Annys, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden 
met stemrecht; 
 
D. Fossaert, secretaris-commissie; 

Verontschuldigd:  G. Soete, commissieleden met stemrecht verontschuldigd voor 1, 2; 
 
M. Declerck, commissieleden met stemrecht; 
 
G. Verdonck, M. D'Hondt, commissieleden met raadgevende stem; 

 

 

  

 
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 C. De Jonghe deelt mee dat commissielid met stemrecht Mario Declerck zich laat 
vervangen door commissielid met stemrecht Linda Peelman; 

 

1. Aanduiding K. Devos als stemgerechtigd lid t.v.v. K. Claeys-Goemaere - 

gemeenteraadsbesluit dd. 15/01/2015 (9) - kennisname 

2. Verslag vergadering dd. 03/12/2014 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Toerisme Middelkerke vzw - algemene vergadering - datum en agenda - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Voorzitter C. De Jonghe neemt het woord en geeft toelichting bij de agenda van de Algemene 
Vergadering van de Toerisme Middelkerke vzw;  

Commissielid J.M.-Dedecker wijst op de formulering van het besluit nl. het geven van een mandaat 
aan de gemeentelijk vertegenwoordiger met het oog op goedkeuring van de agendapunten. Het 
commissielid stelt dat een ja-stem een impliciete goedkeuring inhoudt van de agendapunten op de 
Algemene Vergadering. Het commissielid wil de ruimte laten voor het politieke debat op de algemene 
vergadering omtrent de agendapunten. Zijn fractie zal zich om deze reden onthouden omtrent dit 
agendapunt, aldus het raadslid; 

Gezien het besluit dd. 23/02/2015 van de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw tot 
bepalen van de datum en de agenda van de eerstvolgende vergadering van de vereniging; 

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

Overwegende dat de Algemene Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw plaatsvindt op 
30/03/2015; 

Gezien de agenda van voornoemde Algemene Vergadering: 
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- Verslag algemene vergadering 13/02/2015 – goedkeuring 

- Vrijwillig ontslag Liliane Pylyser-Dewulf – lid raad van bestuur  - goedkeuring 

- Aanstelling Kristof Devos – lid raad van bestuur – goedkeuring 

- Budgetwijziging 2 – 2014 – goedkeuring 

- Budgetwijziging 2015 – goedkeuring 

- Budget 2015 – verdeling hoofdrubrieken (sub) – goedkeuring 

- Mediaplan + nieuwe initiatieven – stand van zaken – kennisname 

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

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); 

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; 

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

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 maart 2015 – 19.30 u. Foyer Cultuurcentrum De Branding, 
Populierenlaan 35 te’ 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 gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Stemming: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker, D. Demarcke)

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:10 uur. 

secretaris-commissie de voorzitter 

Daan Fossaert Carine De Jonghe 

 

 

 


