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Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015 

Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; 
 
G. Soete, F. Annys, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met 
stemrecht; 
 
G. Verdonck, commissieleden met raadgevende stem; 
 
P. Ryckewaert, secretaris; 
 
D. Fossaert, secretaris-commissie; 

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

 

  

 
De commissievoorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 

De raadscommissie bijeengeroepen en in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften. 

Financieel beheerder wnd. Roseline Keereman is als deskundige aanwezig tijdens deze vergadering.  

Dhr. Paul Ballinckx, financieel directeur van TMVW is aanwezig voor agendapunt 3. Op voorstel van 
de commissievoorzitter C. De Jonghe en met instemming van de commissie wordt, gelet op de 
aanwezigheid van dhr. Paul Ballinckx, agendapunt 3 als eerste agendapunt behandeld.   

 

Openbare vergadering 

3. TMVW - algemene vergadering dd. 29/06/2015 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling en statutenwijziging - advies 

Dhr. Paul Ballinckx, financieel directeur bij TMVW, geeft aan de hand van een Powerpoint-presentatie 
nadere toelichting  bij dit agendapunt.  

Gemeentesecretaris P. Ryckewaert vervoegt de zitting tijdens deze uiteenzetting. 

Commissielid Jean-Marie Dedecker verwijst naar de bouw van het Ghelamcostadion en vraagt ook 
vanwaar het basiskapitaal komt voor de bouw van het gemeentelijk zwembad. Dhr. Ballinckx 
antwoordt dat de vennoot secundaire diensten (S-vennoten) Middelkerke (en ook Gent) elk een eigen 
rekening hebben en dat het eigen afgescheiden rekeningen betreffen. De één betaalt niet mee in het 
project van de ander. 

Commissielid Jean-Marie Dedecker merkt op dat het doel van de intercommunale is de gemeenten te 
verzamelen en niet winst te maken. In principe mag er zelfs geen winst zijn, aldus het commissielid. In 
casu is er wel een scheefgroei nu de kosten voor water worden doorgerekend aan de gebruiker met 
winst, dit ten gunste van het dividend van de gemeenten terwijl de gebruiker hiervoor de prijs betaalt, 
aldus het commissielid. 

Dhr. Paul Ballinckx licht toe dat er een voorstel op tafel ligt bij de hogere overheid om 
intercommunales voor drinkwatervoorzieningen belastbaar te stellen via de rechtspersonenbelasting 
(i.p.v. vennootschapsbelasting) wat tegelijk zou betekenen dat er geen dividend meer mag worden 
uitgekeerd. Hierdoor verliest de gemeente aan inkomsten. TMVW onderzoekt momenteel de 
mogelijkheid van enkele alternatieve financieringsmethoden voor de gemeenten, aldus dhr. Ballinckx. 

Commissielid J.M. Dedecker stelt dat de onduidelijkheid omtrent de toekomstige inkomsten voor de 
gemeente en de onduidelijkheid omtrent de eventuele alternatieve vormen van rendement die aan de 
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gemeenten zouden worden toegekend (bij eventuele toepassing van de rechtspersonenbelasting), in 
de weg staan om heden een duidelijk goedkeuringsmandaat  te formuleren naar de algemene 
vergaderingen. 

Dhr. Paul Ballinckx antwoordt dat TMVW het engagement aangaat om via alternatieve 
financieringsvormen een gelijkwaardig rendement te geven aan de gemeente. 

Commissielid J.M. Dedecker vraagt wat er gebeurt met de uitvoerende mandatarissen van de 
gemeente in TMVW. Het commissielid gaat niet akkoord met het voorstel van migratieplan van TMVW 
en vraagt een nieuwe oproep tot kandidatuurstelling en herstemming van de mandaten in de 
uitvoerende organen van TMVW/TMVS/TMVR  Dhr. Ballinckx antwoordt dat de goedkeuring van het 
migratievoorstel behoort tot de gemeentelijke autonomie en dat vanuit de Raad van Bestuur van 
TMVW uitdrukkelijk de opdracht is gegeven om het aantal mandaten niet te laten stijgen. 

De Gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW; 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen 
het Vlaamse gewest, Waalse gewest en Brusselse gewest betreffende de 
gewestgrensoverschrijdende intercommunales ingevolge hetwelk TMVW uiterlijk tegen 30 juni 2015 
moet worden omgevormd naar een rechtsvorm onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat deze omvorming vereist dat de organisatie en de werking van TMVW worden 
aangepast aan voormeld decreet; 

Gelet op de documenten m.b.t. de statutenwijziging, overgemaakt per aangetekend schrijven dd. 31 
maart 2015; 

Gelet op de documenten overgemaakt per aangetekend schrijven van 13 mei 2015, houdende het 
voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW: 

 het voorstel van statutenwijziging van TMVW; 

 het bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in 

het kader van de statutenwijziging; 

 het bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het 

statutair doel in het kader van de statutenwijziging; 

 het bijzonder verslag van de commissaris-revisor in verband met de wijziging van het statutair doel in 

het kader van de statutenwijziging  

 het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde 

verrichting van TMVW; 

 het voorstel van een met splitsing gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW; 

 het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing gelijkgestelde verrichting 

(partiële splitsing) van TMVW; 

 het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing gelijkgestelde 

verrichting (partiële splitsing) van TMVW; 

 het bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor in het kader van de met splitsing door 

oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW; 

 het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVR; 

 het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVS; 

 het intercommunaal voorstel migratieplan vertegenwoordigers TMVW, TMVR en TMVS; 

Gelet op de statuten van TMVW waarbij de beslissingen inzake de voorgenomen transitie dienen te 
worden genomen door haar algemene vergadering; 
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Gelet op de uitnodigingsbrief voor de algemene vergadering van IC TMVW cvba dd. 29 juni 2015, 
waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht; 

Gelet op de uitnodigingsbrief van de buitengewone algemene vergadering ‘Statutenwijziging IC 
TMVW onder voorbehoud van splitsing’ dd. 29 juni 2015, waarin tevens de agenda werd meegedeeld 
en de agendapunten werden toegelicht; 

Gelet op de uitnodigingsbrief van de buitengewone algemene vergadering ‘Partiële splitsing IC TMVW’ 
dd. 29 juni 2015, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht; 

Gelet op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van TMVW ISV dd. 29 juni 2015, 
waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht; 

Gelet op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van TMVR ISV dd. 29 juni 2015, 
waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht; 

Gelet op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van TMVS ISV dd. 29 juni 2015, 
waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de gemeentelijk extern verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;  

Gelet op de toelichting staande de zitting van dhr. Paul Ballinckx, financieel directeur bij TMVW; 

Gelet op de volgende bezwaren geformuleerd door commissielid J.M. Dedecker m.b.t. voorliggend 
agendapunt: 

- de onduidelijkheid omtrent de toekomstige inkomsten voor de gemeente en de onduidelijkheid 
omtrent de eventuele alternatieve vormen van rendement die aan de gemeenten zouden 
worden toegekend (bij eventuele toepassing van de rechtspersonenbelasting), staat in de weg 
om heden een duidelijk goedkeuringsmandaat  te formuleren naar de algemene 
vergaderingen 

- de fractie kan niet akkoord gaan met het voorstel van migratieplan van TMVW en vraagt een 
nieuwe oproep tot kandidatuurstelling en herstemming van de mandaten in de uitvoerende 
organen van TMVW/TMVS/TMVR 

Overwegende dat aldus door de commissievoorzitter C. de Jonghe wordt voorgesteld om twee 
stemmingen te organiseren, een gezamenlijke stemming over de artikelen 1 t.e.m. 6 van het besluit en 
een aparte stemming over artikel 7 van het besluit; 

Overwegende dat gunstig advies wordt verleend over de artikelen 1 t.e.m. 6 met éénparigheid van 
stemmen; 

Overwegende dat gunstig advies wordt verleend over artikel 7 van het besluit met volgend 
stemresultaat: alle commissieleden stemmen voor met uitzondering van commissieleden J.M. 
Dedecker en D. Demarcke die tegen stemmen; 

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 IC  TMVW 
cvba van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten:  

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 

3. Verslag van het college van commissarissen 
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4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 

5. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 

6. Goedkeuring van toetredingen en uitbreiding van toetredingen 

7. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 
uitbreidingen van toetredingen 

8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 2014 – 2015  

9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 2014-2015 

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: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de buitengewone algemene 
vergadering ‘Statutenwijziging IC  TMVW onder voorbehoud van splitsing’ van 29 juni 2015 en de 
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Voorstel van statutenwijziging van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in 
het kader van de voormelde statutenwijziging 

3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het 
statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging 

4. Bijzonder verslag van de commissaris-revisor (lid IBR) in verband met de wijziging van het 
statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging 

5. Omvorming van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking en derhalve artikelsgewijze aanpassing van 
de statuten van TMVW conform het voorstel tot statutenwijziging, inclusief de wijziging van het 
statutair doel 

6. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen met uitzondering 
van de commissaris-revisor 

7. Uitvoeringsvolmacht 

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: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de buitengewone algemene 
vergadering ‘Partiële splitsing IC  TMVW’ van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van 
TMVW 

2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting 
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW 

3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door oprichting 
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW 

4. Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (lid IBR) inzake de met splitsing door 
oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW 
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5. Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting 
(partiële splitsing) van TMVW 

6. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR 

7. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS 

8. Schrapping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van 
de partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding 
of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen) 

9. Uitvoeringsvolmacht 

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

Artikel 4: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de bijzondere algemene vergadering 
TMVW ISV van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten:  

1. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding 
van toetredingen 

2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités  

3. Aanstelling bestuurders 

4. Goedkeuring vergoedingen 

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

Artikel 5: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de bijzondere algemene vergadering 
TMVR ISV van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten:  

1. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen van 
toetredingen 

2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités  

3. Aanstelling bestuurders 

4. Goedkeuring vergoedingen 

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

Artikel 6: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de bijzondere algemene vergadering 
TMVS ISV van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten:  

1. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen van 
toetredingen 

2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités  

3. Aanstelling bestuurders 

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

Artikel 7: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan het intercommunaal 
voorstel inzake het migratieplan vertegenwoordigers, dewelke als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd 
om er integraal deel van te blijven uitmaken. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen voor wat betreft de artikelen 
1 t.e.m. 6 en met 5 stemmen voor en 2 stemmen tegen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) voor wat betreft 
artikel 7. 

1. Verslag vergadering dd. 07/04/2015 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. IKWV - algemene vergadering dd. 24/06/2015 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling - advies 

Commissielid J.M.-Dedecker stelt een vraag te hebben omtrent de toekomstige bestemming en 
invulling van de Calidris die door het commissielid zal worden gesteld tijdens de raadszitting. 

De Gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IKWV; 

Gezien de gemeente bij brief van 26/03/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IKWV op 24/06/2015 om 19 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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de gemeentelijk extern verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;  

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 
24/06/2015 om 19 uur. 

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

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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4. IMWV - algemene vergadering dd. 24/06/2015 - 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 16/05/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IMWV op 24/06/2015 om 11 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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de gemeentelijk extern verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;  

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 IMWV 
op 24/06/2015 om 11 uur. 

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. IVOO - gewone algemene vergadering dd. 23/06/2015 - 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 24/04/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IVOO op 23/06/2015 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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de gemeentelijk extern verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;  
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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 de  algemene vergadering van IVOO op 
23/06/2015 om 18 uur. 

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

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. OVCO - algemene vergadering dd. 23/06/2015 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling - advies 

De Gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale OVCO; 

Gezien de gemeente bij brief van 29/04/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van OVCO op 23/06/2015 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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de gemeentelijk extern verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;  

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 OVCO 
op 23/06/2015 om 18 uur. 

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

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering dd. 24/06/2015 - bepalen 

mandaat vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies 

De Gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Gemeentelijke Holding NV in vereffening; 

Gezien de gemeente bij brief van 18/05/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Gemeentelijke Holding NV in vereffening op 24/06/2015 om 14 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 vergadering; 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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. door enkele 
Middelkerkenaars) met betrekking tot het dividend van 13% en de mogelijke speculatie met put & 
callopties? 

In de procedure waarbij o.a. de gemeente Schaarbeek zich burgerlijke partij heeft gesteld waarbij de 
nietigheid wordt gevorderd van de kapitaalsverhoging van 2009 heeft de gemeentelijke Holding het 
proces verloren. Wat is de afhandeling van deze rechtszaak? 

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

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de gemeentelijk extern verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;  

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 
Gemeentelijke Holding NV in vereffening op 24/06/2015 om 14 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: 

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. door enkele 
Middelkerkenaars) met betrekking tot het dividend van 13% en de mogelijke speculatie met put & 
callopties? 

In de procedure waarbij o.a. de gemeente Schaarbeek zich burgerlijke partij heeft gesteld waarbij de 
nietigheid wordt gevorderd van de kapitaalsverhoging van 2009 heeft de gemeentelijke Holding het 
proces verloren. Wat is de afhandeling van deze rechtszaak? 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Toerisme Middelkerke vzw - algemene vergadering dd. 25/06/2015 - bepalen mandaat 

gemeentelijk vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies 



 sector secretariaat 

 

 commissie algemeen beleid  

 

Verslag zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 10/06/2015 - p. 10/11 

 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

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; 

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

Gezien het besluit dd. 13/04/2015 van de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw tot 
bepalen van de datum en de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering van de vereniging;  

Gezien het besluit dd. 11/05/2015 van de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw tot 
wijziging van de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering van de vereniging; 

Overwegende dat de Algemene Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw plaatsvindt op 
25/06/2015; 

Gezien de agenda van voornoemde Algemene Vergadering: 

 Verslag algemene vergadering – zitting 30 maart 2015 – goedkeuring 

 Systeem van interne controle – goedkeuring 

 Aanstelling secretaris en waarnemend secretaris - goedkeuring 

 Ontheving sectorfunctionaris toerisme als secretaris - goedkeuring 

 Budget 2016 voor de voorjaarsevenementen – goedkeuring 

 Jaarverslag en financieel verslag 2014 - goedkeuring 

 Jaarrekening 2014 - goedkeuring 

 Budgetwijziging 2015 - goedkeuring 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

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 bevoegdheid van de gemeenteraad ter zake; 

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de gemeentelijk extern verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;  

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 25 juni 2015 – 19.30 u. Foyer Cultuurcentrum De Branding, Populierenlaan 
35 te’ Middelkerke. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt 
dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 
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Stemming: 5 stemmen voor, 2 stemmen tegen (J.M. Dedecker, D. Demarcke)

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:55 uur. 

secretaris-commissie de voorzitter 

Daan Fossaert Carine De Jonghe 

 

 

 


