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Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 
04/11/2015 

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

Verontschuldigd:  G. Soete, commissieleden met stemrecht; 
 
M. D'Hondt, commissieleden met raadgevende stem; 
 
K. Devos, commissieleden met stemrecht; 

 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
De raadscommissie bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften. 
 
De voorzitter deelt mee dat commissielid K. Devos zich laat vervangen door K. Claeys-Goemaere. 
 

Openbare vergadering 

De heer Paul Ballinckx, financieel directeur van Farys (TMVW), woont de vergadering bij met het oog 
op mondelinge toelichting en het beantwoorden van vragen bij de  agendapunten 6 en 7 op de 
agenda. 

De voorzitter C. De Jonghe stelt voor de vergadering te starten met de uiteenzetting van dhr. P. 
Ballinckx. Er worden hiermee ingestemd.   

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

Commissielid J.M. Dedecker  werpt op dat de nieuwe grotere samenstelling van de Raad van Bestuur 
van TMVW niet werkbaar zal zijn, dat er op Vlaams beleidsniveau gepleit wordt voor vereenvoudiging, 
maar dat nu in feite het omgekeerde gebeurt. 

Dhr. P. Ballinckx bevestigt dit, maar stelt dat deze grote samenstelling het gevolg is van een 
uitdrukkelijke eis van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Op de vraag van C. De Jonghe of dit ook 
zo zal zijn voor de adviescomités, antwoordt commissielid F. Annys dat deze adviescomités kleinere 
regionale groepen zijn.    

Commissielid G. Verdonck vraagt of de huidige teksten en voorgestelde besluitvorming afgetoetst zijn 
bij het toezicht. Dhr. Ballinckx antwoordt dat er verschillende besprekingen zijn geweest met het 
toezicht met schriftelijke weerslag, waardoor er geen problemen zouden mogen zijn. Op de 
vaststelling van de commissie dat het hier een groot complex dossier betreft, antwoordt dhr. Ballinckx 
bevestigend dat het complexe van dit dossier er eigenlijk in bestaat dat er niet kan worden 
teruggegrepen naar precedenten. 
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Commissielid J.M. Dedecker wijst op de problemen die ontstaan zijn in het kader van de Algemene 
Vergadering. Dhr. Ballinckx antwoordt dat er inderdaad problemen zijn met Opwijk en de gemeenten 
rond de Zwalmstreek die het dossier rond de vennootschapsbelasting koppelen aan het voorliggende 
omvormingsdossier. Dhr. Ballinckx deelt mee dat de eerste rulings betreffende de 
watermaatschappijen (Pidpa) gunstig zijn waardoor het waarschijnlijker wordt dat de intercommunale 
Farys niet zal vallen onder het minder gunstige regime van de vennootschapsbelasting, maar onder 
het gunstig stelsel van de rechtspersonenbelasting. 

Commissielid J.M. Dedecker merkt op dat de maatschappij, indien ze onder de 
vennootschapsbelasting zou vallen, dit toch zal doorrekenen aan de klant. Tevens stelt het 
commissielid zich vragen bij de reden en de meerwaarde van de toetreding van havenbedrijven tot 
Farys. Dhr. Ballinckx zegt dat er heden m.b.t. drinkwater een ander federaal regulerend kader is dan 
m.b.t. elektriciteit en aardgas, die door Vlaanderen worden gereguleerd, waardoor er geen 
doorrekening aan de klant mogelijk is.  

Commissielid F. Annys neemt het woord en zegt dat er vroeger werd gezegd dat je in principe op 24 
uur kon uittreden uit TMVW, wat nu niet meer mogelijk zijn. Wat dan als bijvoorbeeld de gemeente 
met het zwembad wenst uit te treden, aldus het commissielid. Dhr. Ballinckx antwoordt dat het decreet 
intergemeentelijke samenwerking inderdaad de duur van 18 jaar vooropstelt. Voor gemeenten die een 
uittreding niet voor 30 juni gestemd hebben is er een gebeurlijk probleem. Daarom wordt er in de 
statuten gewerkt met geografische secties op basis van kadastrale percelen. Een gemeente kan dus 
uittreden met bepaalde infrastructuur, maar vennoot blijven voor andere infrastructuur. Voor vennoten 
die met hun enige of alle infrastructuur uit Farys willen treden zou volgende werkwijze worden 
gehanteerd aldus dhr. Ballinckx nl. de gemeente behoudt haar ene SK aandeel in Farys dat voor 25% 
volstort is en blijft zo voor de resterende duurtijd theoretische vennoot met een kapitaalaandeel, 
daarnaast worden de S-aandelen (en het gebruiksrecht) m.b.t. de ingebrachte geografische secties 
teruggenomen. 

Commissielid J.M. Dedecker vraagt hiertoe concreet of de Ghelamco Arena in Gent bijvoorbeeld vrij 
kan uittreden uit Farys. Dhr. Ballinckx antwoordt dat dit als S-vennoot kan, volgens de werkwijze reeds 
aangehaald. De overblijvende boekwaarde van de investeringen zal wel nog dienen te worden betaald 
aan Farys, aldus dhr. Ballinckx.   

Op de vraag of dhr. Ballinckx nog dient aanwezig te zijn op de gemeenteraad om de toelichting te 
geven antwoorden de leden van de commissie unaniem dat de aanwezigheid niet gevraagd wordt. 
Commissielid J.M. Dedecker vraagt wel om in de toekomst op voorhand mee te delen als er een 
spreker komt. De secretaris zegt hierover in de toekomst te zullen waken.

1. Verslag vergadering dd. 08/09/2015 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. IVOO - buitengewone algemene vergadering dd. 15/12/2015 - 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 21/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVOO op 15/12/2015 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; 
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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 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 buitengewone algemene 
vergadering van IVOO op 15/12/2015 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. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. OVCO - algemene vergadering dd. 24/11/2015 - 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 6/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van OVCO op 24/11/2015 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 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 24/11/2015 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 : 
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Afschrift van deze beslissing aan OVCO en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Efin nv - buitengewone algemene vergadering dd. 23/11/2015 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Efin nv; 

Gezien de gemeente bij brief van 14/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Efin nv op 23/11/2015 om 17u.30; 

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 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 buitengewone algemene 
vergadering van Efin nv op 23/11/2015 om 17u.30. 

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

 

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen 

5. Infrax west - buitengewone algemene vergadering dd. 23/11/2015 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Infrax; 

Gezien de gemeente bij brief van Infrax werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Infrax op 23/11/2015 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; 
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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 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 buitengewone algemene 
vergadering van Infrax op 23/11/2015 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. 

 

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen 

6. TMVW - buitengewone algemene vergadering dd. 17/12/2015 om 15 uur - nieuw herwerkte 

statutenwijziging van TMVW onder voorbehoud van partiële splitsing - standpuntbepaling en 

bepalen mandaat vertegenwoordigers - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 
2001; 

Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Intercommunale 
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort T.M.V.W. ; 

Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door T.M.V.W. aan de gemeente werd overgemaakt per 
aangetekend schrijven en bevestigd per mailbericht van 16 september 2015; 

Gelet de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2015, met agenda 
hierbij ingesloten, door T.M.V.W. aangetekend overgemaakt op 9 oktober 2015; 

Gelet de diverse toelichtingen door T.M.V.W. m.b.t. deze statutenwijziging; 

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 verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

Overwegende dat commissielid Jean-Marie Dedecker stelt dat zijn fractie punt 6 en 7 m.b.t. TMVW 
gunstig zal adviseren op voorwaarde dat er een ‘dubbelmandaat’ wordt geïmplementeerd voor wat 
betreft de Raden van Bestuur en de betreffende adviescomités van de entiteiten van TMVW cf. de 
suggestie van TMVW nl.  

- dezelfde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur TMVW (ISV) en in het 
adviescomité TMVW (ISV); 

- dezelfde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur TMVR (ISV) en in het 
adviescomité TMVR (ISV); 

- dezelfde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur TMVS (ISV) en in het 
adviescomité TMVS (ISV); 
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Bijgevolg wordt er voorgesteld over te gaan tot aparte stemming over de vraag van commissielid 
Jean-Marie Dedecker om vanuit de gemeenteraadscommissie een gunstig advies te formuleren aan 
de gemeenteraad om het ‘dubbelmandaat’ te implementeren voor wat betreft de Raden van Bestuur 
en de adviescomités van de respectievelijke entiteiten binnen TMVW cf. de suggestie van TMVW nl.  

- dezelfde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur TMVW (ISV) en in het 
adviescomité TMVW (ISV); 

- dezelfde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur TMVR (ISV) en in het 
adviescomité TMVR (ISV); 

- dezelfde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur TMVS (ISV) en in het 
adviescomité TMVS (ISV); 

Gelet op de stemming over de vraag met volgend resultaat: alle commissieleden stemmen voor;  

Beslist: 

Artikel 1: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies (omtrent): 

1. de aktename van de besluiten van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering van 
29 juni 2015 van T.M.V.W. om over te gaan tot de omvorming van T.M.V.W. naar een 
opdrachthoudende vereniging (decreet van 6 juli 2001), met inbegrip van een doelwijziging, dit op 
de bijzondere verslagen van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair 
doel, van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel en 
van de commissaris-revisor I.B.R., in verband met de wijziging van het statutair doel; en verder, 
voor zover als nodig, louter bevestigende besluit(en);  

2. de gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene 
vergadering van 29 juni 2015;  

3. de aanneming van nieuwe herwerkte en artikelsgewijze aanpassing / wijziging van de statuten van 
T.M.V.W., conform het voorstel tot statutenwijziging aan de vennoten toegezonden op 16 
september 2015 als rechtsgevolg van de omvorming van T.M.V.W. tot opdrachthoudende 
vereniging conform het decreet van 6 juni 2001; 

4. de vaststelling van mandaatbeëindiging van de leden van het college van commissarissen met 
uitzondering van het mandaat van de commissaris-revisor; 

5. dat de besluiten waarvan akte wordt genomen en de nieuwe besluiten, waarvan hoger sprake, 
worden genomen onder de opschortende voorwaarde van het bestaan van de Besluiten tot 
partiële splitsing van T.M.V.W., de oprichting, als rechtsgevolg daarvan en de vaststelling van de 
nieuwe herwerkte statuten van de “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Recreatiebeheer” (afgekort TMVR), opdrachthoudende vereniging en van de 
“Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening” (afgekort TMVS) 
inbegrepen; 

6. de machtiging te verlenen voor het vervullen van administratieve formaliteiten. 

Dit advies wordt geformuleerd onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht 
van de Vlaamse regering. 

Artikel 2: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de opdracht aan de 
gemeentelijke vertegenwoordiger(s) om de beslissingen onder artikel 1 op de buitengewone algemene 
vergadering die erover zal beslissen, overeenkomstig de stemgerechtigdheden van en namens de 
(gemeente) goed te keuren, de door de deelnemers gedane (raad van bestuur / adviescomité) 
voordrachten inbegrepen. 
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Artikel 3: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid formuleert een bijkomend gunstig advies aan de 
gemeenteraad om bij aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers het principe van het 
‘dubbelmandaat’ te implementeren voor wat betreft de Raden van Bestuur en de adviescomités van 
de respectievelijke entiteiten binnen TMVW cf. de suggestie van TMVW nl.  

- dezelfde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur TMVW (ISV) en in het 
adviescomité TMVW (ISV); 

- dezelfde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur TMVR (ISV) en in het 
adviescomité TMVR (ISV); 

- dezelfde gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur TMVS (ISV) en in het 
adviescomité TMVS (ISV); 

 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. TMVW - buitengewone algemene vergadering dd. 17/12/2015 om 16 uur - IC TMVW - partiële 

splitsing - rechtsgevolgen - standpuntbepaling en bepalen mandaat vertegenwoordigers - 

advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 
2001;  

Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort T.M.V.W. ; 

Gelet het ontwerp herwerkte statuten TMVR en TMVS  dat door T.M.V.W. aan de gemeente werd 
overgemaakt per aangetekend schrijven en bevestigd per mailbericht van 16 september 2015 ; 

Gelet de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2015, met agenda 
hierbij ingesloten, door T.M.V.W. aangetekend overgemaakt op 9 oktober 2015 ; 

Gelet de diverse toelichtingen door T.M.V.W. m.b.t. deze statutenwijziging; 

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 verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid m.b.t. punt 6 op de agenda 
van de gemeenteraadcommissie dd. 04/11/2015; 

Beslist: 

Artikel 1: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies (omtrent): 

1. de aktename van het besluit van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering van 29 
juni 2015 van T.M.V.W. om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde 
verrichting (partiële splitsing) van T.M.V.W., waarbij deze laatste bepaalde activa en passiva (ter 
zake haar secundaire diensten) overdraagt aan een nieuw op te richten vereniging (volgens het 
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decreet van 6 juli 2001) met maatschappelijke benaming “Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Recreatiebeheer” (afgekort TMVR) en andere bepaalde activa en passiva (ter 
zake haar wegenisactiviteit en aanvullende diensten) overdraagt aan een andere nieuw op te 
richten vereniging (volgens het decreet van 6 juli 2001) met maatschappelijke benaming 
“Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening” (afgekort TMVS), 
luidens een splitsingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan op 29 april 2015 en op 
bijzondere verslagen van het bestuursorgaan van T.M.V.W., van het college van commissarissen 
van T.M.V.W. en van het controleverslag van de commissaris I.B.R. van T.M.V.W. , met dien 
verstande dat ter beslissing van de buitengewone algemene vergadering staat, bij wege van deels 
correctief Besluit dat de “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Serviceverlening” (afgekort TMVS) geldt als een dienstverlenende en niet als een 
opdrachthoudende vereniging (volgens het decreet van 6 juli 2001) ; en verder, voor zover als 
nodig, louter bevestigende besluit(en) ; 

2. de gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene 
vergadering van 29 juni 2015 van T.M.V.W.; 

3. als rechtsgevolg van de partiële splitsing van T.M.V.W., met de oprichting van TMVR en 
vaststelling van de nieuw herwerkte statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVR;  

4. als rechtsgevolg van de partiële splitsing van T.M.V.W., met de oprichting van TMVS en 
vaststelling van de nieuw herwerkte statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS goed te 
keuren; 

5. aan de schrapping van de A-, V- en S- en daarmede samengaande S(k)- en F-aandelen van 
T.M.V.W., in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële splitsing aan de respectievelijk betrokken 
vennoten nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven en toegekend (door uittreding 
of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen); omzetting in TMVW van de 
bestaande T-, D-, D(2)-, Z, Z(2)- en daarmede samengaande F-aandelen in nieuwe aandelen van 
dezelfde categorie in TMVW ; 

6. de vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde, waaronder het besluit tot 
omvorming van T.M.V.W. naar een opdrachthoudende vereniging, met doelwijziging en nieuwe 
herwerkte statuten, werd genomen door de buitengewone algemene vergadering voorafgaand 
aan deze vergadering; 

7. de machtiging voor het vervullen van administratieve formaliteiten. 

Dit advies wordt geformuleerd onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht 
van de Vlaamse regering. 

Artikel 2: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de opdracht aan de 
gemeentelijke vertegenwoordiger(s) om de beslissingen onder artikel 1 op de buitengewone algemene 
vergadering die erover zal beslissen, overeenkomstig de stemgerechtigdheden van en namens de 
(gemeente) goed te keuren, de door de deelnemers gedane (raad van bestuur / adviescomité) 
voordrachten inbegrepen. 

  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. WVI - buitengewone algemene vergadering dd. 10/12/2015 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale WVI; 
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Gezien de gemeente bij brief van 22/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van WVI op 10/12/2015 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; 

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 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 buitengewone algemene 
vergadering van WVI op 10/12/2015 om 18.30 uur. 

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

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

9. Projectvereniging Kusterfgoed - wijziging statuten - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat de gemeente Middelkerke participeert in de projectvereniging Kusterfgoed met de 
partners Oostende, Blankenberge en De Haan; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 09/01/2014(10) waarbij de statuten van de 
projectvereniging Kusterfgoed werden goedgekeurd; 

Overwegende dat dit intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultureel erfgoed operationeel is 
vanaf 01/01/2015 met de aanstelling van twee medewerkers en het hebben van een kantooradres; 

Overwegende dat de praktijk heeft uitgewezen dat de statuten van deze vereniging dienen aangepast 
te worden aan de eisen van een goed bestuur; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om volgende artikelen van de statuten Kusterfgoed te herzien: 

Artikel 2:  correspondentieadres werd toegevoegd 
Artikel 5:  nieuwe regeling ivm wijziging statuten 
Artikel 7: § 1.4:  aanpassing aan het decreet van intergemeentelijke samenwerking ivm  
vertegenwoordiging oppositie 
Artikel 7 § 1.5:  nieuwe paragraaf 
Artikel 7 § 2:  regeling vervanging voorzitter bij afwezigheid 
Artikel 7 § 3:  woordje ‘uitsluitend’ bij raad van bestuur in de originele versie is geschrapt om de 
oprichting ‘directiecomité’ mogelijk te maken 
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Artikel 7 § 6:  voorzien van een ‘directiecomité’ als dagelijks bestuur 
Artikel 11:  huishoudelijk reglement ook toepasbaar op ‘directiecomité’ maken 

Overwegende dat het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 11 een volledig nieuw document is en 
bijgevolg meegaand ter goedkeuring wordt voorgelegd; 

Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging vooral handelt over het instellen van een 
directiecomité en de vertegenwoordiging van de partners in de raad ban bestuur; 

Overwegende dat deze wijzigingen geen invloed hebben op de financiële bijdrage van de 
participerende gemeenten; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Kusterfgoed van 17/09/2015, meer bepaald 
agendapunt 4 en 5,  waarbij deze statutenwijziging en bijgaand huishoudelijk reglement werden 
goedgekeurd; 

Gelet op het voorstel van aangepaste statuten en het bijgaand voorstel van huishoudelijk reglement; 

Gelet op de principiële goedkeuring van deze gewijzigde statuten en bijgaand huishoudelijk reglement 
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 06/10/2015; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de gewijzigde statuten 
van de projectvereniging Kusterfgoed en het bijgaand huishoudelijk reglement, waarvan de teksten als 
bijlage bij dit besluit zijn gevoegd om er blijvend deel van uit te maken. 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst erfgoed. 

Stemming: 4 stemmen voor, 2 stemmen tegen 

10. IKWV - algemene vergadering dd. 16/12/2015 - 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 26/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IKWV op 16/12/2015 om 20u.30; 

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; 
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Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid die waakt over de 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de gemeentelijk 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 
16/12/2015 om 20u30. 

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 IKWV en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. IMWV - algemene vergadering dd. 16/12/2015 - 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 30/10/2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere 
algemene vergadering van IMWV op 16/12/2015 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; 

Gelet dat deze Bijzondere Algemene Vergadering bijeenkomt met als agenda : 

 te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2016 

 benoemingen 

 mededelingen 

 varia 

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 gemeentelijke 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 bijzonder algemene vergadering 
van IMWV op 16/12/2015 om 18 uur. 
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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 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan IMWV en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur. 

secretaris-commissie 

Daan Fossaert 

 

de voorzitter 

Carine De Jonghe 
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