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Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 
08/09/2016 

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 (voor agendapunten 3 en 4); 
 
P. Van Looy, wnd. secretaris commissie; 

Verontschuldigd:  G. Verdonck, commissieleden met raadgevende stem verontschuldigd voor agendapunt: 1, 2; 
 
D. Fossaert, secretaris-commissie; 

 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan de gemeenteraadscommissie - kennisgeving 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

De voorzitter geeft aan de raad kennis van het antwoord van de gemeentelijke holding nv op de 
vragen van de gemeenteraad van Middelkerke (op basis van het advies van de commissie algemeen 
beleid) tijdens de algemene vergadering van de gemeentelijke holding nv op 29/06/2016, als volgt: 

1.       Wat is op heden de kans dat er door de gemeente nog geld gerecupereerd wordt ingevolge 

de kapitaal verhoging in 2009? 

Wat betreft de recuperatie ingevolge de kapitaalsverhoging, kan men als aandeelhouder enkel 

aangifte van schuldvordering doen voor de toegekende maar niet uitbetaalde dividenden. En 

dus niet voor de recuperatie van het kapitaal zelf.  

Wat betreft de recuperatie van deze toegekende maar niet uitbetaalde dividenden, hebben wij 

tijdens de vier voorbije algemene vergaderingen onze aandeelhouders reeds uitgelegd dat de 

enorme schuldenlast van de Gemeentelijke Holding geen uitzicht biedt op een substantiële 

uitkering aan de aandeelhouders. Dat is op heden nog steeds zo. Het staat vast dat de 

uitkering beperkt zal zijn, wellicht tussen de 0 en 5%, alhoewel dat percentage nog iets meer 

kan variëren. 

2.       Zijn de leden van het Directiecomité al ondervraagd in het kader van de lopende 

(strafrechtelijke) procedure(s)?  

Aangezien de NV Gemeentelijke Holding in vereffening als zodanig geen partij is in deze 

procedure worden de vereffenaars niet systematisch op de hoogte gehouden van het verloop. 
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Hier geldt het geheim van het onderzoek. De vereffenaars hebben tot op heden geen inzage 

gehad in het strafdossier. 

2. Verslag vergadering dd. 22/06/2016 - goedkeuring  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. TMVW - kapitaalverhoging door inbreng in natura - 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; 

Gelet op de statuten van TMVW; 

Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW, voor de toevoeractiviteit en/of de 
distributieactiviteit; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur TMVW van 26/05/2016 om het nog niet uitgekeerd 
dividend van het boekjaar 2014 om te zetten in het variabel kapitaal middels de uitgifte van F2-
aandelen; 

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 intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen; 

Gehoord het voorstel van de voorzitter om dit agendapunt te verdagen voor nader onderzoek; 

De waarnemend secretaris van de commissie stelt dat dit nader onderzoek nodig is om de impact van 
de nieuwe regeling op de gemeentelijke financiën correct te kunnen inschatten (inclusief prognose op 
langere termijn); 

Aan de gemeenteraad zal door de voorzitter van de gemeenteraad tevens voorgesteld worden om dit 
agendapunt te verdagen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over dit voorstel tot verdaging: alle aanwezige 
raadsleden stemmen voor; 

Bijgevolg; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Dit agendapunt wordt verdaagd; 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. TMVW - statutenwijziging - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 06 juli 
2001; 

Gelet op de statuten van TMVW; 

Overwegende dat de gemeente Middelkerke aangesloten is bij TMVW; 
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Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de vennoot werd overgemaakt met 
schrijven van 05/07/2016; 

Gelet de toelichting m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage aan onderhavig besluit wordt gevoegd; 

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 gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen; 

Gehoord het voorstel van de voorzitter om dit agendapunt te verdagen voor nader onderzoek; 

De waarnemend secretaris van de commissie stelt dat dit nader onderzoek nodig is om de impact van 
de nieuwe regeling op de gemeentelijke financiën correct te kunnen inschatten (inclusief prognose op 
langere termijn); 

Aan de gemeenteraad zal door de voorzitter van de gemeenteraad tevens voorgesteld worden om dit 
agendapunt te verdagen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over dit voorstel tot verdaging: alle aanwezige 
raadsleden stemmen voor; 

Bijgevolg; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Dit agendapunt wordt verdaagd; 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18:40 uur. 

wnd. secretaris commissie 

Pascal Van Looy 

 

de voorzitter 

Carine De Jonghe 
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