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Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 07/04/2015 

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; 
 
K. Devos, 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 Cariine De Jonghe deelt mee dat commissielid met stemrecht Kristof Devos zich laat 

vervangen door commissielid met stemrecht Katrien Claeys-Goemaere; 

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;  

1. Verslag vergadering dd. 04/03/2015 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. Infrax west - gewone en buitengewone algemene vergadering dd. 02/06/2015 - bepalen 

mandaat vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies 

Commissielid Jean-Marie Dedecker werpt op dat het document m.b.t. punt 4 op de gewone algemene 
vergadering van Infrax nl. ‘ Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van leidingen’, 
ontbreekt en wijst op het belang van het stuk; 

De secretaris-commissie Daan Fossaert deelt mee dat het dossierstuk zal worden opgevraagd bij 
Infrax; 

Commissielid Jean-Marie Dedecker vraagt wat de bijlage ‘trekkingsrechten OV’ inhoudt; 

Secretaris-commissie Daan Fossaert deelt mee dat dit in concreto zal worden nagevraagd bij Infrax; 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Infrax west; 

Gezien de gemeente bij brief van 26/02/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Infrax west op 02/06/2015 om 18 uur; 

Gezien de gemeente bij brief van 25/03/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de gewone 
algemene vergadering van Infrax west op 02/06/2015 om 18 uur; 
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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 vergaderingen; 

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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat op 01/04/2015, tijdens de namiddag en nadat de uitnodiging voor deze 
commissiezitting reeds werd verstuurd, het secretariaat een brief heeft ontvangen van Infrax West dd. 
31/03/2015 waarin een nieuw model van raadsbeslissing werd bezorgd; 

Overwegende dat het een verduidelijking betreft i.v.m. het punt ‘beslissing tot uitkering en 
betaalbaarstelling van een tweede dividend’; 

Overwegende dat om discussie en gebeurlijke problemen te vermijden wordt voorgesteld om bij wijze 
van amendement artikel 1 van het ontwerpbesluit te schrappen en te vervangen door de tekst van 
artikel 1 en 2 van het modelbesluit van Infrax West, zoals bezorgd bij voornoemde brief en luidend als 
volgt: 

“ De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Infrax West  van 2 juni 2015, 
zoals opgenomen in de uitnodiging van 25 maart 2015, worden op basis van de bekomen 
documenten en toelichtingsnota door de gemeenteraadscommissie gunstig geadviseerd, met 
dien verstande dat het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een 
tweede dividend” voorwaardelijk gunstig wordt geadviseerd onder de modaliteiten zoals hierna 
uiteengezet. 

Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” heeft 
betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag 
van EUR 23 874 982,68 alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de 
schuld die ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, 
een en ander zoals opgenomen in de uitnodiging van 25 maart 2015  (het Tweede Dividend). 

Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” 
geldt de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene 
vergadering van Infrax West voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met 
betrekking tot dit agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van 
Infrax West (inclusief de aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn) een negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de 
betrokken aandeelhouder niet instemt met het Tweede Dividend met dien verstande dat het 
loutere niet nemen van een beslissing niet beschouwd kan worden als een negatieve 
beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig de bepalingen hierboven 
evenmin als een negatieve beslissing kan worden beschouwd.. 

Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax West voorafgaand aan de 
algemene vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt 
het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” 
geacht niet door de gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager 
dienovereenkomstig een negatieve stem uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op 
de algemene vergadering. 

Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende 
volmachtdrager wordt gunstig advies verleend aan het mandaat om op de gewone algemene 
vergadering van 2 juni 2015 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze 
gemeenteraad.” 
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Overwegende dat wordt voorgesteld het agendapunt te stemmen inclusief het voormelde 
amendement; 

Beslist:  

Artikel 1 :  

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Infrax West  van 2 juni 2015, zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 25 maart 2015, worden op basis van de bekomen documenten en 
toelichtingsnota door de gemeenteraadscommissie gunstig geadviseerd, met dien verstande dat het 
agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” voorwaardelijk 
gunstig wordt geadviseerd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet. 

Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” heeft 
betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van EUR 
23 874 982,68 alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die 
ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander zoals 
opgenomen in de uitnodiging van 25 maart 2015  (het Tweede Dividend). 

Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geldt de 
goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering van 
Infrax West voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot dit 
agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Infrax West (inclusief de 
aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een 
negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt met 
het Tweede Dividend met dien verstande dat het loutere niet nemen van een beslissing niet 
beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring 
overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan worden 
beschouwd.. 

Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax West voorafgaand aan de algemene 
vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het agendapunt 
“Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geacht niet door de gemeente 
te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem uit te 
brengen met betrekking tot dit agendapunt op de algemene vergadering. 

Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende volmachtdrager 
wordt gunstig advies verleend aan het mandaat om op de gewone algemene vergadering van 2 juni 
2015 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. 

Artikel 2 : 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de buitengewone algemene 
vergadering van Infrax west op 02/06/2015 om 18 uur(aansluitend op gewone algemene vergadering 
bedoeld in artikel 1). 

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

Artikel 3: 

Afschrift van deze beslissing aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. WVI - algemene vergadering dd. 28/05/2015 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling 

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale WVI ; 
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Gezien de gemeente bij brief dd. 23/03/2015  werd opgeroepen deel te nemen aan de  algemene 
vergadering van  WVI op 28/05/2015 om 18.30 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; 

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; 

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 28/05/2015 om 18.30 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 deze beslissing aan  en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Ondertekening burgemeestersconvenant in groep met collectief engagement (optie 2) - 

advies 

Voorzitter Carine De Jonghe licht het agendapunt toe aan de commissie; 

Commissielid Danny Van Den Broucke vraagt hoe de CO2 uitstoot zal worden gemeten en wanneer 
dit zal gebeuren; 

Voorzitter Carine De Jonghe antwoordt dat op basis van het aan te gaan engagement een actieplan 
zal worden uitgewerkt met de werkwijze en procedure en dat in principe in 2020 de meting van de 
CO2 zal gebeuren; 

Commissielid Jean-Marie Dedecker neemt het woord en zegt in persoonlijke naam te spreken als hij 
opwerpt tegen het convenant te zijn. Het commissielid haalt hiertoe het boek aan dat hij geschreven 
heeft rond de problematiek van de opwarming van de aarde en stelt dat de problematiek handenvol 
geld kost. De mens houdt de thermostaat van de wereld niet in handen, aldus het commissielid. Het 
commissielid haalt hiertoe enkele klimatologische gegevens aan zoals de verkouding aan  de Zuidpool 
en de verwarming aan de Noordpool, het CO2 - gehalte in de lucht nl. 0,03%;  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het feit dat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in haar vijfde 
Assessment Report (AR5) van 27 september 2013 heeft bevestigd dat de klimaatverandering 
ondubbelzinnig is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed van de mens de belangrijkste 
oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het midden van de 20ste eeuw; 

Gelet op het feit dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een Veranderende 
Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot tussen 



 sector secretariaat 

 

 commissie algemeen beleid  

 

Verslag zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 07/04/2015 - p. 5/10 

 

nu en 2020 met 20% te verminderen, door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel 
van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen (20-20-20-doelstellingen); 

Overwegende dat een van de prioriteiten van het Europese Actieplan voor Energie Efficiëntie de 
oprichting van een ‘Covenant of Mayors’ (Burgemeestersconvenant) is; 

Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat 
lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen, omdat multilevel governance een 
effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en er 
daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken; 

Overwegende dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale overheden de 
verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook 
actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen; 

Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en diensten 
direct en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de broeikasgasemissies als gevolg van 
het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; 

Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan 
realiseren als ook de lokale stakeholders, de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage 
leveren; 

Overwegende dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers 
staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld kunnen geven, en dat lokale initiatieven 
kunnen bijdragen tot een concrete beperking van de broeikasgasemissies; 

Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevordering 
van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de 
bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale overheden 
niet zouden kunnen worden uitgevoerd; 

Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies helpen 
verminderen door het opmaken van duurzame klimaatactieplannen incl. programma’s op het vlak van 
duurzame mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie; 

Overwegende dat intergemeentelijk samenwerken het Burgemeestersconvenant voor steden en 
gemeenten haalbaarder maakt en de efficiëntie verhoogt; 

Gelet op het feit dat de gemeente op 1 december 2014 op vraag van de Provincie West-Vlaanderen 
en WVI de engagementsverklaring voor een lokaal klimaatbeleid ondertekende, waarbij de gemeente 
zich engageerde om zowel in haar eigen werking als naar de verschillende doelgroepen (burgers, 
bedrijven, verenigingen, enz.) acties op te zetten om klimaatverandering tegen te gaan en de 
gevolgen ervan te milderen  

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18/11/2014 (7) houdende de 
goedkeuring van de engagementsverklaring voor een lokaal klimaatbeleid in West-Vlaanderen; 

Gelet op de vraag van de Provincie West-Vlaanderen en WVI aan de steden en gemeenten om het 
Burgemeestersconvenant te ondertekenen en zo mee te werken aan het realiseren van de provinciale 
klimaatdoelstellingen; 

Gelet op het feit dat WVI en de Provincie West-Vlaanderen door de Europese Commissie erkend zijn 
als ‘Territoriaal coördinator van het Convenant’ in het kader van het Burgemeestersconvenant, en dus 
ondersteuning zullen bieden aan de steden en gemeenten bij elke stap van het 
Burgemeestersconvenant, zowel voor de opmaak van het klimaatplan (inclusief een nulmeting) als 
voor de uitvoering en de voortgangsrapporteringen; 

Gelet op het feit dat WVI de intergemeentelijke samenwerking ondersteunt en begeleidt; 
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Gezien de toelichtende nota’s van de WVI i.v.m. de samenwerkingsmogelijkheden (optie 1 = lichte 
vorm van samenwerken; optie 2 = verdergaande vorm van samenwerking); 

Gezien er voorgesteld wordt te kiezen voor optie 2; 

Gezien de kosten verbonden aan deze samenwerking; 

Gezien het een vrijwillige samenwerking tussen gemeenten betreft, waarbij het WVI optreedt als 
coördinator en er bijgevolg geen sprake is van een intergemeentelijke samenwerking bedoeld in het 
decreet van 06/07/2001; 

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;  

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid verleent gunstig advies om als gemeente het 
Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) te ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende 
engagementen. De tekst van het  Burgemeestersconvenant wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd 
om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

Artikel 2:  

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant verbindt de gemeente zich ertoe volgende 
engagementen na te komen: 

 gezamenlijk verder te gaan dan de EU-doelstellingen door de CO2-uitstoot op het collectieve 
grondgebied van de hele groep tegen 2020 met ten minste 20% terug te dringen; 

 een emissieberekening (CO2-nulmeting) uit te voeren die als uitgangspunt voor de uitvoering 
van het actieplan moet dienen; 

 het gezamenlijk actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het 
Burgemeestersconvenant in te dienen; 

 de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen; 

 het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van 
het klimaatactieplan; 

 na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een gezamenlijk 
voortgangsrapport in te dienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden; 

Artikel 3:  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid verleent gunstig advies aan de machtiging van de 
gemeenteraad aan de burgemeester, of in geval van verhindering een bevoegde schepen, om het 
toetredingsformulier (waarvan de modeltekst opgenomen is als bijlage bij dit besluit) van het 
Burgemeestersconvenant/Covenant Of Mayors te ondertekenen als deel van de groep van 
ondertekenaars ‘Van Zee tot IJzer’ die zich collectief engageren om de 20% reductiedoelstelling te 
behalen (optie 2).  

De groep is samengesteld uit Middelkerke, Nieuwpoort, Diksmuide, Kortemark, Lo-Reninge, 
Langemark-Poelkapelle en Koekelare.  

Het toetredingsformulier wordt ondertekend tijdens het gezamenlijk ondertekeningsmoment op 3 juni 
2015 in Provinciehuis Boeverbos, Brugge. 

Artikel 4: 
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Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan WVI, t.a.v. Nathalie Garré, Baron Ruzettelaan 35, 8310 
Brugge.  

Stemming: 5 stemmen voor, 2 stemmen tegen 

5. Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke - leden Raad van Bestuur en Directiecomité - 

vertegenwoordigers gemeente - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van 
bepaalde instellingen; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 236 en 237 §1; 

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 38 dd. 27/07/1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandige, inzonderheid artikel 3 en 5 bis; 

Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 20/03/2007 houdende de goedkeuring van de oprichting en van 
de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke (AGB Middelkerke); 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad dd. 08/02/2007 (13 en 14) houdende benoeming van 
de leden van de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke; 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke dd. 02/05/2007 (3 en 4) 
houdende benoeming van de leden van het Directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Middelkerke; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 07/02/2013 (11 t.e.m. 16) houdende benoeming van 
de leden van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke dd. 28/02/2013 (8 t.e.m. 
12) houdende benoeming van de leden van het Directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Middelkerke; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 12/02/2015 (8) tot benoeming van een vervangend 
lid in de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke;  

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke dd. 19/01/2015 (2) 
houdende benoeming van een vervangend lid van het Directiecomité van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Overwegende dat ingevolge artikel 3 van het Koninklijk Besluit nr. 38 dd. 27/07/1967 ieder natuurlijk 
persoon, die in België een beroepsbezigheid uitoefent, die inkomsten kan opleveren bedoeld in artikel 
23 §1 1° of 2° of in artikel 30, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, uit hoofde 
waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is, wordt geacht, tot het 
bewijs van het tegendeel, zelfstandige te zijn; 

Overwegende dat personen die benoemd worden tot mandataris in een aan de Belgische 
vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners onderworpen vennootschap of vereniging, op 
onweerlegbare wijze, vermoed worden in België een zelfstandige beroepsbezigheid uit te oefenen; 

Overwegende dat overeenkomstig art. 10 §1 van het Koninklijk Besluit nr. 38 ieder persoon die aan dit 
besluit onderworpen is, ertoe gehouden is uiterlijk op de dag van de aanvang van de zelfstandige 
beroepsactiviteit aan te sluiten bij één der sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen of bij de 
Nationale Hulpkas; 

Overwegende dat deze verplichting niet geldt voor de personen die belast zijn met een mandaat in 
een openbare of private instelling, hetzij uit hoofde van de functie die zij uitoefenen bij een 
administratie van het Rijk, de gemeenschap, een gewest, de provincie, de gemeente of een openbare 
instelling, hetzij als vertegenwoordiger van een werknemers-, werkgevers- of zelfstandigenorganisatie, 
hetzij als vertegenwoordiger van het Rijk, de gemeenschap, een gewest, de provincie, de gemeente of 
een openbare instelling (art. 5 bis K.B. nr. 38) (publieke mandatarissen); 
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Overwegende dat deze laatste categorie van personen (publiek mandatarissen) onderworpen is aan 
de Wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde 
instellingen die stelt dat voor de persoon die een publiek mandaat uitoefent, de private of openbare 
rechtspersoon jaarlijks een bijdrage verschuldigd is aan het RSVZ;  

Overwegende dat het AGB Middelkerke een extern verzelfstandigd agentschap is van de gemeente 
Middelkerke, opgericht door de gemeente en belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van 
gemeentelijk belang; 

Overwegende dat de statuten (en wijziging van de statuten) van het AGB Middelkerke conform artikel 
232 van het gemeentedecreet worden goedgekeurd door de gemeenteraad; 

Gezien hiertoe het besluit van de gemeenteraad dd. 08/12/2005 tot goedkeuring van de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke en het besluit van de gemeenteraad dd. 07/11/2013 tot 
goedkeuring van de wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gezien artikel 3 van de statuten van het AGB Middelkerke: 

“ Het AGB heeft als maatschappelijk doel: 

het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domein van de gemeente 
Middelkerke en van haar eigen patrimonium; 

het rendabiliseren en het valoriseren van het privaat domein van de gemeente Middelkerke en 
van haar eigen patrimonium.” 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en het AGB Middelkerke; 

Overwegende dat de leden van het directiecomité, overeenkomstig art. 237 van het gemeentedecreet 
en artikel 18 van de statuten van het AGB Middelkerke door de Raad van Bestuur worden benoemd 
en belast zijn met het dagelijks bestuur van het AGB Middelkerke; 

Overwegende dat na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad tot een volledige vernieuwing 
van de raad van bestuur en directiecomité wordt overgegaan; 

Overwegende dat uit voorgaande blijkt dat de leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité 
van het AGB Middelkerke optreden als vertegenwoordiger van de gemeente (publieke 
mandatarissen), daar zij belast zijn met o.a. het nemen van besluiten, het voorbereiden van besluiten 
en het uitvoeren van besluiten conform de modaliteiten zoals vastgelegd in de statuten en de 
beheersovereenkomst; 

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 gunstig dat de leden van de Raad van 
Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke (legislatuur 2007-2012), benoemd door de 
gemeenteraad in zitting dd. 08/02/2007 (punt 13 en 14) vanuit hun functie/mandaat 
vertegenwoordigers zijn van de gemeente. 

Artikel 2:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert gunstig dat de leden van het Directiecomité 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke (legislatuur 2007-2012), benoemd door de Raad van 
Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke in zitting dd. 02/05/2007 (3 en 4) vanuit hun 
functie/mandaat vertegenwoordigers zijn van de gemeente. 

Artikel 3:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert gunstig dat de leden van de Raad van 
Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke (legislatuur 2013-2018), benoemd door de 
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gemeenteraad in zitting dd. 07/02/2013 (11 t.e.m. 16)  en in zitting dd. 12/02/2015 (8) vanuit hun 
functie/mandaat vertegenwoordigers zijn van de gemeente. 

Artikel 4:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert gunstig dat de leden van het Directiecomité 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke (legislatuur 2013-2018), benoemd door de Raad van 
Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke in zitting dd. 28/02/2013 (8 t.e.m. 12) en 
zitting dd. 19/01/2015 (2) vanuit hun functie/mandaat vertegenwoordigers zijn van de gemeente. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. Lijst gemeentelijke verzelfstandiging ingevolge toetsing aan de criteria van art. 225 §3 van 

het gemeentedecreet - kennisname 

Voorzitter Carine De Jonghe licht het agendapunt toe aan de commissie; 

Commissielid Jean-Marie Dedecker neemt het woord en werpt op dat het hier een kennisname betreft 
en dat hij tijdens de gemeenteraad het punt zal bespreken; 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de paraaf van het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens takenpakket 
voorliggend agendapunt in eerste instantie behoort; 

Gezien het besluit dd. 19/12/2013(50) waarbij de gemeenteraad goedkeuring heeft verleend aan het 
gegeven dat Bizart vzw niet dient te worden omgevormd tot een extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm conform het gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit dd. 13/02/2014(19): 

“ Opdracht wordt gegeven aan de administratie om een lijst op te maken van de verenigingen 
in Middelkerke die voldoen aan één van de criteria van artikel 225§3 van het 
gemeentedecreet. Vervolgens de verenigingen in kwestie om hun standpunt daaromtrent te 
vragen, en deze lijst na voorlegging op de commissie algemene zaken op de eerstvolgende 
zitting van de gemeenteraad aan de raad te vragen een officieel standpunt betreffende 
eventuele verzelfstandiging van die verenigingen in te nemen.” 

Gelet op methodiek waarop het onderzoek is gevoerd door de financieel beheerder wnd.:  

“ Aan de verschillende afdelingen werd gevraagd: 

 een overzicht op te maken van de vzw’s die actief zijn op het grondgebied Middelkerke 
met vermelding van de eventuele financiële middelen die de vzw ontvangt van de 
gemeente 

 een overzicht op te maken van de vzw’s die financiële middelen ontvangen van de 
gemeente, maar niet gevestigd zijn in de gemeente (met vermelding van de grootte van 
de financiële tegemoetkoming) 

Voor alle vzw’s werd de samenstelling van het bestuur van de vzw nagegaan. 

Voor de vzw’s die financiële middelen ontvangen van de gemeente werd een financieel overzicht 
opgevraagd van het jaar 2013 (indien nog niet beschikbaar: jaar 2012).  

Verschillende vzw’s hebben een verklaring op eer ingediend dat de vzw aan geen enkele van de 
criteria van art. 225 §3 van het gemeentedecreet voldoet en bijgevolg niet in aanmerking komt 
voor omvorming tot een EVA-P. 

Hierbij moet onder financiële middelen zowel werkingssubsidies als projectsubsidies verstaan 
worden.” 
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Gelet op het collegebesluit dd. 10/02/2015 (54) houdende kennisname van deze lijst van de 
verenigingen in Middelkerke die voldoen aan één van de criteria van artikel 225§3 van het 
gemeentedecreet; 

Overwegende dat behoudens weerlegging volgende vzw’s vermoed worden in aanmerking te komen 
voor omvorming tot een EVA-P: 

 Westend TC Lacodam vzw;  

Gelet op het gemeentelijk schrijven dd. 10/02/2015 gericht aan vzw Westend TC Lacodam met de 
vraag tot standpunt van de vzw; 

Gelet op het schrijven dd. 28/02/2015 vanwege de boekhouder van de vzw Westend TC Lacodam met 
mededeling van het standpunt van de boekhouder dat de vzw Westend TC Lacodam niet kan 
omgevormd worden tot een EVA-P vzw gezien uit de jaarrekening 2014 blijkt dat de verkregen 
subsidies minder dan 50% uitmaken van de totale omzet en gezien de activiteiten van de vzw niet 
behoren tot het takenpakket van de gemeente; 

Gezien het besluit dd. 17/03/2015(35) van het college van burgemeester en schepenen tot schrapping 
van de vzw Westend TC Lacodam van de lijst van de vzw’s die voldoen aan één van de criteria van 
art. 225 §3 van het gemeentedecreet en tot kennisname van de aangepaste lijst met vzw’s die 
voldoen aan één van de criteria van art. 225 §3 van het gemeentedecreet: nihil; 

Overwegende dat de betrokken lijst aan de gemeenteraadscommissie algemeen beleid dient te 
worden voorgelegd en op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad aan de raad dient te worden 
gevraagd om een officieel standpunt in te nemen betreffende eventuele verzelfstandiging van die 
verenigingen; 

Overwegende dat door de gemeenteraad geen standpunt dient te worden ingenomen nu de lijst van 
de verenigingen in Middelkerke die voldoen aan één van de criteria van artikel 225§3 van het 
gemeentedecreet een blanco lijst is en de raad reeds een besluit heeft genomen omtrent de 
gebeurlijke omvorming van Bizart vzw; 

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 neemt kennis van de lijst met vzw’s die voldoen aan 
één van de criteria van art. 225 §3 van het gemeentedecreet nl. blanco (met uitzondering van Bizart 
vzw waarover de raad bij besluit dd. 19/12/2013 – punt 50 reeds standpunt heeft ingenomen). 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel beheerder. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:20 uur. 

secretaris-commissie de voorzitter 

Daan Fossaert Carine De Jonghe 

 

 

 


