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Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 
17/05/2016 

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

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

 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 

Openbare vergadering 

Voorzitter C. De Jonghe deelt mee dat commissielid met stemrecht G. Soete zich laat vervangen door 

commissielid met stemrecht K. Claeys-Goemaere.

1. Verslag vergadering dd. 06/04/2016 - goedkeuring  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. OVCO - algemene vergadering dd. 21/06/2016 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

Commissielid J.M. Dedecker zegt dat m.b.t. de voorliggende agendapunten zijn fractie haar 
opmerkingen zal formuleren in de gemeenteraad omdat de gemeenteraad louter akte heeft genomen 
van vragen die eerder in de raadscommissie zijn opgeworpen, zonder er enig gevolg aan te geven; 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale OVCO; 

Gezien de gemeente bij brief van 15/04/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van OVCO op 21/06/2016 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; 
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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 gemeentelijke 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 21/06/2016 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. 

 

Stemming: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) 

3. IVOO - buitengewone en gewone algemene vergadering dd. 29/06/2016 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IVOO; 

Gezien de gemeente bij brief van 30/03/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene van IVOO op 29/06/2016 om 18 uur; 

Gezien de gemeente bij brief van 27/04/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de gewone 
algemene van IVOO op 29/06/2016 in aansluiting op de buitengewone algemene vergadering; 

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; 

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 en gewone 
algemene vergadering van IVOO op 29/06/2016 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. 

 

Stemming: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) 
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4. Efin nv - algemene vergadering dd. 07/06/2016 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

Commissielid J.M.-Dedecker vraagt wat er aan de hand is bij Efin nv. Het commissielid stelt dat Efin 
nv op een berg geld zit; 

Commissielid K. Devos antwoordt dat het geld zal gebruikt worden voor toekomstige opportuniteiten 
en nieuwe investeringen; 

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 19/04/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Efin nv op 07/06/2016 om 16u.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; 

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 Efin nv 
op 07/06/2016 om 16u30. 

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

 

Stemming: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) 

 

5. IMWV - jaarvergadering dd. 22/06/2016 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IMWV; 

Gezien de gemeente bij brief van 04/05/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering 
van IMWV op 22/06/2016 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; 



 
 

17/05/2016 

 

Pagina 4 van 7 

 

Gezien de agenda van voornoemde jaarvergadering; 

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; 

Beslist: 

Artikel 1 :  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de jaarvergadering van IMWV op 
22/06/2016 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: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) 

 

6. TMVW - gewone algemene vergadering dd. 24/06/2016- bepalen mandaat vertegenwoordiger 

en standpuntbepaling  

Commissielid J.M. Dedecker haalt aan, zoals voordien, dat TMVW nog steeds in onwettigheid 
functioneert; 

Commissielid F. Annys betreurt dat een aantal gemeenten in de Zwalmstreek de transitie hebben 
opgeblazen, zich beroepend op statutair formalisme; 

Commissielid J.M. Dedecker voegt hier aan toe dat TMVW een kapitaalkrachtige machine is die te 
veel commerciële activiteiten ontplooit;  

Commissielid F. Annys wijst op de voordelen van de BTW-optimalisatie; 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale TMVW; 

Gezien de gemeente bij brief van 04/05/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de gewone 
algemene vergadering van TMVW op 04/05/2016 om 17 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 gewone algemene vergadering; 

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

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gezien uit de uitnodiging blijkt dat de toelichtende documenten voor punten 5 en 6 van de agenda 
nagestuurd zullen worden en respectievelijk 12/05/2016 en 25/05/2016 op het gemeentehuis zullen 
toekomen; 
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Gezien de agenda voor deze raadscommissie verstuurd werd op 09/05/2016; 

Overwegende dat het toelichtend document voor agendapunt 5 (verslag van het college van 
commissarissen) door TMVW zou worden nagestuurd per post op 12/05/2016; 

Gezien het toelichtend document voor agendapunt 6 (verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)) 
niet tijdig zal worden overgemaakt met het oog op advies van de raadscommissie; 

Overwegende dat het bijgevolg opportuun is om voorbehoud te maken wat de goedkeuring betreft van 
agendapunt 6; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de secretaris staande de zitting meedeelt dat het toelichtend document voor 
agendapunt 5 (verslag van het college van commissarissen) op heden niet ontvangen werd en er 
bijgevolg, naar analogie met agendapunt 6, wordt voorgesteld om voorbehoud te maken wat de 
goedkeuring betreft van agendapunt 5 en bijgevolg te adviseren dat de gemeentelijke 
vertegenwoordigers zich zullen onthouden bij stemming; 

Gezien het voorstel tot amendement om artikel 1 lid 2 van dit besluit te vervangen als volgt: 

“ 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 agendapunten 5 
(verslag van het college van commissarissen) en 6 (verslagen van de commissaris-revisor (lid IB)) waarvoor wordt 
geadviseerd dat de gemeentelijke vertegenwoordigers zich zullen onthouden bij stemming, wegens het ontbreken van 
de toelichtende stukken op het ogenblik van mandaatverlening.” 

Gezien het resultaat van de stemming over het voorstel van amendement met volgend resultaat: alle 
commissieleden stemmen voor; 

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 gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de gewone algemene vergadering van 
TMVW op 24/06/2016 om 17 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 
agendapunten 5 (verslag van het college van commissarissen) en 6 (verslagen van de commissaris-
revisor (lid IB)) waarvoor wordt geadviseerd dat de gemeentelijke vertegenwoordigers zich zullen 
onthouden bij stemming, wegens het ontbreken van de toelichtende stukken op het ogenblik van 
mandaatverlening. 

 

Stemming: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur. 
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secretaris-commissie 

Daan Fossaert 

 

de voorzitter 

Carine De Jonghe 
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