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Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 
06/10/2016 

Aanwezig: F. Annys, wnd. voorzitter; 
 
G. Soete, J.M. Dedecker, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht; 
 
A. Goethaels, commissieleden met raadgevende stem; 
 
D. Fossaert, secretaris-commissie; 

Verontschuldigd:  C. De Jonghe, voorzitter; 
 
M. Declerck, commissieleden met stemrecht; 
 
G. Verdonck, commissieleden met raadgevende stem; 
 
N. Lejaeghere, 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. 08/09/2016 - goedkeuring  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. TMVW - kapitaalverhoging door inbreng in natura - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Waarnemend Voorzitter F. Annys licht kort het agendapunt toe en geeft het woord aan de financieel 
beheerder.  

R. Keereman, financieel beheerder, geeft verdere toelichting bij de financiële gevolgen van dit 
agendapunt. De financieel beheerder deelt mee dat in het kader van het de transitieproces van TMVW 
de intercommunale in de toekomst verder onder de rechtspersonenbelasting kan ressorteren, voor 
zover TMVW geen dividenden meer uitkeert aan haar aandeelhouders. In plaats van het dividend  
wordt er een kostenvergoedingsstructuur ingevoerd waarbij 3 vergoedingen worden uitgekeerd aan de 
deelnemende gemeenten in de intercommunale. Naar aanleiding van de agendering op de 
gemeenteraadscommissie en de gemeenteraad van september is vastgesteld dat dit principe tot een 
financieel verlies van € 13.591,88 zou lijden voor de gemeente Middelkerke. Dit terwijl andere 
gemeenten, zelfs kleinere aandeelhouders, een veel kleiner verlies of zelfs een winst zouden maken 
in vergelijking met de uitkering van een dividend cf. de oude regeling, aldus de financieel beheerder.  

Commissielid J.M. Dedecker vraagt naar de reden hiervoor. 

De financieel beheerder antwoordt dat de kostenvergoedingen gelinkt zijn aan het aantal meter 
leidingen van TMVW op het grondgebied van de  gemeente Middelkerke. Doordat een gedeelte van 
de leidingen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke onder IMWV ressorteert en TMVW 
vooral actief is in de dichtbevolkte centrumgebieden is de uitgewerkte regeling op basis van het aantal 
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meter nadelig voor de gemeente, aldus de financieel beheerder. De financieel beheerder deelt mee 
dat hiertoe aan TMVW bijkomende uitleg en compensatie is gevraagd. Ingevolge een materiële 
vergissing heeft TMVW een rechtzetting gedaan waardoor het financieel verlies voor de gemeente 
geen € 13.591,88, maar € 9.579,37 bedraagt . Daarnaast heeft TMVW meegedeeld dat er een 
bijkomende ecobonus voor toevoeractiviteit wordt toegekend waardoor het verlies voor de gemeente 
in vergelijking met het dividend nog € 4.190 bedraagt. Deze bonus wordt evenwel voor alle vennoten 
ingevoerd, zodat de gemeente ingevolge deze bonus procentueel in een ongunstiger positie blijft 
verkeren vergeleken met de meeste andere vennoten. 

Commissielid J.M. Dedecker neemt het woord en stelt formeel dat de gemeente Middelkerke niet 
akkoord mag gaan met dit agendapunt en tegen moet stemmen op de Algemene Vergadering van 
TMVW als er geen bijkomende compensatie komt voor de gemeente die overeenstemt met het 
aandeel van de gemeente. Het commissielid stelt dat de gemeente Middelkerke een groot aandeel in 
het kapitaal heeft in de intercommunale en dat de gemeente haar zwembad heeft ondergebracht in 
TMVW waardoor het niet kan dat de gemeente Middelkerke gedupeerd wordt ingevolge de regeling, 
en al zeker niet als andere gemeenten, die kleinere aandeelhouder zijn, voordeel halen uit de 
regeling. Dit temeer TMVW al anderhalf jaar haar huiswerk niet heeft gemaakt. Het commissielid stelt 
dat de gemeente een unieke onderhandelingspositie heeft in deze en aldus het been stijf dient te 
houden. Op de mededeling dat het alternatief de vennootschapsbelasting is, antwoordt het 
commissielid dat TMVW dit nooit zal laten gebeuren. Het commissielid vraagt andere parameters, die 
aansluiten bij de aandelen van de respectievelijke aandeelhouders. 

Commissielid D. Demarcke voegt eraan toe dat ze bij TMVW verwachten dat iedereen ja stemt, maar 
dat dit niet noodzakelijk zo hoeft te zijn.   

De LDD-fractie stelt dan ook tegen te zullen stemmen m.b.t. dit agendapunt en het agendapunt m.b.t. 
de statutenwijziging van TMVW. 

De bespreking wordt afgesloten. Voorzitter F. Annys stelt voor over te gaan tot stemming van dit 
agendapunt. 

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; 

Gezien het besluit van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid dd. 08/09/2016 (3) houdende 
de verdaging van het agendapunt “TMVW - kapitaalverhoging door inbreng in natura - advies” 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 08/09/2016 (6) houdende de verdaging van het 
agendapunt “TMVW - kapitaalverhoging door inbreng in natura - goedkeuring”; 

Gezien het schrijven van de gemeente aan Farys dd. 12/09/2016 met o.m. de vraag tot verduidelijking 
en toelichting; 

Gezien de aanvullende inlichtingen ivm de impact van de door de TMVW voorgestelde regeling op de 
gemeentelijke financiën, zoals blijkt uit de brief van Farys dd. 15/09/2016; 

Gezien de nieuwe regeling (“structurele kostenvergoeding”) voor de gemeente niet voordeliger is dan 
de dividendenregeling; 
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Gezien er voor de gemeente geen valabele of gunstiger alternatieven zijn: indien de gemeente niet 
akkoord gaat, dan zal TMVW onder de vennootschapsbelasting vallen (wat een negatieve impact 
heeft op de waarde van de dividenden). Elke vennoot moet zich ofwel akkoord ofwel niet akkoord 
verklaren met de voorgestelde kapitaalverhoging, zodat ook een gebeurlijke onthouding ook niet tot de 
mogelijkheden behoort; 

Bijgevolg en 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 aan de gemeenteraad om het voorstel van 
TMVW tot omzetting van het nog niet-uitgekeerd dividend van het boekjaar 2014 in het variabel 
kapitaal middels de uitgifte van F2-aandelen, goed te keuren. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: 3 stemmen voor, 2 stemmen tegen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) 

3. TMVW - statutenwijziging - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

LDD-fractie stelt tegen te zullen stemmen en verwijst voor haar motivering naar de bespreking bij het 
vorige agendapunt betreffende TMVW (agendapunt 2 gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid 
06/10/2016);  

Gezien het besluit van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid  dd. 08/09/2016 houdende de 
verdaging van het agendapunt “TMVW – statutenwijziging – advies”; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 08/09/2016(7) houdende de verdaging van het 
agendapunt “TMVW – statutenwijziging – goedkeuring”; 

Gezien het advies van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid tijdens de zitting van heden 
i.v.m. de kapitaalsverhoging door inbreng in natura; 

Gezien de motivatie vervat in voornoemd besluit; 

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; 

Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de vennoten werd overgemaakt met 
schrijven van 05/07/2016; 

Gelet de toelichting door TMVW m.b.t. deze statutenwijziging; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert de voorgestelde statutenwijziging van de 
TMVW, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp, goed te keuren. 
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Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: 3 stemmen voor, 2 stemmen tegen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) 

4. TMVW - oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 

6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 43 §2, 5° 
dat stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de oprichting van extern verzelfstandigde 
agentschappen en het beslissen tot oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in 
instellingen, verenigingen en ondernemingen;  

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op 
heden gewijzigd, in het bijzonder artikel 25 en volgende;  

Gelet op de deelname van de gemeente in TMVW in de divisie Aanvullende Diensten en 
overwegende dat TMVW haar werking en organisatie moet conformeren naar het decreet van 6 juli 
2001 houdende intergemeentelijke samenwerking (DIS); 

Overwegende dat door bovenvermelde conformering naar het DIS TMVW de activiteit in het kader van 
de divisie Aanvullende Diensten niet langer  kan opnemen en de activiteit dient onder te brengen in 
een nieuwe intergemeentelijke samenwerking;  

Overwegende dat de deelname in TMVW ontstaan is uit de behoefte van de gemeente naar 
samenwerking voor complexe dossiers;  

Overwegende dat de deelname in TMVW haar meerwaarde heeft aangetoond op operationeel en 
financieel vlak, door schaaleffecten, geoptimaliseerde personeelsaanwending en de oordeelkundige 
begeleiding van realisatie en beheer van (nieuwe) infrastructuur; 

Overwegende dat TMVW zelf zal worden betrokken bij de oprichting van de nieuwe intergemeentelijke 
samenwerking; 

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 de gemeenteraad te overwegen deel te 
nemen aan een dienstverlenende vereniging in het kader van de studie, de organisatie en de promotie 
van ondersteunende diensten op het vlak van o.a. logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility 
management en daartoe deel te nemen aan de werkzaamheden van het met dat doel in de zin van 
artikel 25, 1ste lid van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking op te richten 
overlegorgaan. 

Artikel 2:  
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Het overlegorgaan zal in deze voorbereidende fase de volgende opdrachten uitvoeren:  

1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de studie, 
organisatie en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van onder andere logistiek, 
projectorganisatie, aankoop en facility management. 

2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke oprichting van 
een dienstverlenende vereniging, stelt het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het 
decreet houdende intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel 
ter beschikking waarin de volgende documenten opgenomen zijn:  

- een grondige motiveringsnota; 

- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan 
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie 
van de dienstverlenende vereniging; 

- een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 
controlemogelijkheden op de uitvoering; 

- een ontwerp van statuten. 

Aan het overlegorgaan wordt opgedragen om tegen uiterlijk 15 december 2016 haar eindrapport te 
bezorgen ter verdere beraadslaging in de respectieve gemeenteraden. 

Artikel 3:  

Afschrift van dit besluit aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. Infrax west - algemene vergadering dd. 24/10/2016 - 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 23/08/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Infrax west op 24/10/2016 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; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 24/04/2014 waarbij: 

Raadslid F. Annys werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige 
duur van de legislatuur; 

Raadslid N. Lejaeghere werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 
voor de volledige duur van de legislatuur; 

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; 

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 Infrax west op 24/10/2016 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 de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. Efin nv - buitengewone algemene vergadering dd. 17/11/2016 - 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 14/09/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Efin nv op 17/11/2016 om 20u00; 

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; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/11/2013 waarbij: 

Kristof Devos werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige 
duur van de legislatuur; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/02/2013 waarbij: 

Tom Houthoofdt werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
volledige duur van de legislatuur; 

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 Efin nv op 17/11/2016 om 20u00. 
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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 aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur. 

secretaris-commissie 

Daan Fossaert 

 

de wnd. voorzitter 

Franky Annys 
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