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Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 
06/04/2016 

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

Verontschuldigd:  G. Soete, J.M. Dedecker, 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 

1. Verslag vergadering dd. 09/03/2016 - goedkeuring  

Stemming: 4 stemmen voor, 1 onthouding 

2. Infrax West - gewone algemene vergadering dd. 07/06/2016 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies 

De Gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Infrax West; 

Gezien de gemeente bij brief van 24/03/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de gewone 
algemene vergadering van Infrax West op 07/06/2016 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; 

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 :  
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De Gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch 
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de gewone algemene vergadering van 
Infrax West op 07/06/2016 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. 

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan Infrax West en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Infrax West - buitengewone algemene vergadering dd. 07/06/2016 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies  

De Gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Infrax West; 

Gezien de gemeente bij brief van 29/02/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Infrax West op 07/06/2016 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; 

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 Geen adviseert geen opmerkingen te formuleren, 
noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de buitengewone algemene 
vergadering van Infrax West op 07/06/2016 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. 

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan Infrax West en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. WVI - gewone algemene vergadering dd. 26/05/2016 - 18u30 - 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 17/03/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de gewone 
algemene vergadering van WVI op 26/05/2016 om 18u30; 

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 gewone algemene vergadering van 
WVI op 26/05/2016 om 18u30. 

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 WVI en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. WVI - buitengewone algemene vergadering dd. 26/05/2016 - 19u - 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 18/02/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van WVI op 26/05/2016 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 gemeentelijke 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 in de buitengewone algemene 
vergadering van WVI op 26/05/2016 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. 

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan WVI en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. IKWV - algemene vergadering dd. 22/06/2016 - 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 24/03/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IKWV op 22/06/2016 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 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 IKWV op 
22/06/2016 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. 

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan IKWV en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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7. Projectvereniging Kusterfgoed - jaarrekening 2015 (incl. jaarverslag en accountantsverslag) - 

advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat de gemeente Middelkerke is toegetreden tot de projectvereniging Kusterfgoed; 

Overwegende dat volgens artikel 8§2 van de statuten van deze projectvereniging de respectievelijke 
gemeenteraden de jaarrekening, het verslag van de accountant en het activiteitenverslag dienen goed 
te keuren; 

Overwegende dat de raad van bestuur van Kusterfgoed in zitting van 1 maart 2016 deze stukken 
m.b.t. de jaarafsluiting 2015 heeft goedgekeurd; 

Overwegende dat de gemeenteraad van Middelkerke op zijn beurt haar goedkeuring aan deze drie 
documenten kan verlenen; 

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: 

Het activiteitenverslag, de jaarrekening en het verslag van de accountant, voor het dienstjaar 2015 
van de projectvereniging ‘Kusterfgoed’, wordt gunstig geadviseerd.  

Stemming: 4 stemmen voor, 1 onthouding 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:10 uur. 

secretaris-commissie 

Daan Fossaert 

 

de voorzitter 

Carine De Jonghe 
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