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Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 
15/11/2016 

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

Verontschuldigd:  J.M. Dedecker, 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 

1. Verslag vergadering dd. 06/10/2016 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. OVCO - bijzondere algemene vergadering dd. 23/11/2016 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies  

Door enkele klachten tegen de aanvraag tot milieuvergunning is er in 2016 niet zo veel gebeurd, aldus 
commissielid F. Annys. Het commissielid stelt dat het de bedoeling is om zo snel mogelijk de 
milieuvergunning te bekomen teneinde het bestek goed te laten keuren. 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale OVCO; 

Gezien de gemeente bij brief van 15/09/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere 
algemene vergadering van OVCO op 23/11/2016 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 bijzondere algemene vergadering; 

Gezien de aanvullende inlichtingen; 

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 verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
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B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de bijzondere algemene vergadering 
van OVCO op 23/11/2016 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  

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. OVCO - algemene vergadering dd. 20/12/2016 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling - advies  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente bij brief van 18/10/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van OVCO op 20/12/2016 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; 

Gezien de aanvullende inlichting i.v.m. de agendapunten 5 en 6; 

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten, uitgezonderd met 
agendapunt 2 waarbij wordt voorgesteld dat de gemeentelijke vertegenwoordiger zich onthoudt omdat 
het verslag op heden nog niet beschikbaar is; 

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 verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

B E S L I S T :  

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 20/12/2016 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, met uitzondering 
van agendapunt 2. Voor dit agendapunt wordt geadviseerd de gemeentelijke vertegenwoordiger het 
mandaat te geven om zich te onthouden. 

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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4. WVI - buitengewone algemene vergadering dd. 22/12/2016 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale WVI; 

Gezien de gemeente bij brief van 20/10/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van WVI op 22/12/2016 om 18u.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 gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

B E S L I S T :  

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 22/12/2016 om 18u.30. 

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 wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. IVOO - algemene vergadering dd. 20/12/2016 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling - advies 

Commissielid Geert Verdonck stelt in het activiteitenverslag te hebben gelezen dat de intercommunale 
er alles zal aan doen om een verlenging van 18 jaar te realiseren. Het commissielid vraagt of stad 
Oostende er ook achter staat, gelet op hun houding in het verleden. 

Commissielid G. Soete antwoordt dat dit het geval zou zijn. De commissie is van oordeel dat de vraag 
beter wordt gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Commissielid G. Verdonck merkt tevens op dat volgens het verslag de verbrandingsoven gekeurd is; 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IVOO; 

Gezien de gemeente bij brief van 26/10/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVOO op 20/12/2016 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 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 gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

B E S L I S T :  

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 20/12/2016 om 18 uur. 

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

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. IMWV - bijzondere algemene vergadering dd. 21/12/2016 - 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 26/10/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere 
algemene vergadering van IMWV op 21/12/2016 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 gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  
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De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de bijzondere algemene vergadering 
van IMWV op 21/12/2016 om 18 uur. 

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

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. IKWV - algemene vergadering dd. 14/12/2016 - 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 25/10/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IKWV op 14/10/2016 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; 

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

B E S L I S T :  

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 
14/12/2016 om 20u.30. 

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

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. Projectvereniging Kusterfgoed - basisdocumenten werking 2017 - advies 

Commissielid D. Demarcke stelt zich te zullen onthouden voor dit agendapunt teneinde op de 
gemeenteraad het debat te voeren; 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 
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Overwegende dat de projectverenging Kusterfgoed, waar de gemeente Middelkerke deel van 
uitmaakt, statutair verplicht is om haar begrotingen te laten goedkeuren door de onderscheiden 
gemeenteraden;  

Gelet op de voorgelegde begroting 2017 van Kusterfgoed zoals goedgekeurd door de raad van 
bestuur van de projectverenging Kusterfgoed in zitting van 4 oktober 2016 welke de inkomsten raamt 
op 466.313,56 euro en de uitgaven op 394.850 euro wat een batig saldo van 71.463,56 oplevert; 

Gelet op de hierin opgenomen bedragen van de participerende gemeenten waaruit blijkt dat 
Middelkerke voor 2017 5.778,60 euro dient te betalen; 

Gelet op het actieplan van de projectverenging voor het dienstjaar 2017; 

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 verzelfstandigde 
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De voorgelegde begroting 2017 van de projectvereniging Kusterfgoed met geraamde inkomsten op 
466.313,56 euro en dito uitgaven op 394.850 euro – wat op een batig saldo op 71.463,56 euro komt – 
wordt gunstig geadviseerd.  

Artikel 2:  

Het  voorgelegde actieplan van de projectvereniging Kusterfgoed voor het dienstjaar 2017 wordt 
gunstig geadviseerd. 

Artikel 3:  

Aan de gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid wordt gevraagd kennis te nemen van het 
gemeentelijk aandeel dat voor 2017 op 5.778,60 euro is vastgelegd. 

Artikel 4: 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: 5 stemmen voor, 1 onthouding (D. Demarcke)

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:10 uur. 

secretaris-commissie 

Daan Fossaert 

 

de voorzitter 

Carine De Jonghe 
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