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Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 
10/02/2016 

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

Verontschuldigd:  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 

 

De commissieleden bij monde van commissielid Franky Annys en commissielid Diego Demarcke 

vragen of er a posteriori een schriftelijke vervanging is bezorgd voor de N-VA fractie voor de zitting 

van de commissie dd. 08/12/2015. 

De secretaris-commissie Daan Fossaert antwoordt ontkennend. Er wordt voorgesteld nogmaals de 

vraag te stellen aan de fractie en in de toekomst strikte toepassing te maken van het huishoudelijk 

reglement.

1. Verslag vergadering dd. 08/12/2015 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. Gemeentelijk onderwijs - personeelsbeleid - convenant - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 43,102,106 en 115; 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden 
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief basisonderwijs van 30 juni 2005 betreffende de 
scholengemeenschappen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28/05/2014 (12) betreffende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst van de scholengemeenschap Strand & Polder voor de periode 2014-
2020; 
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Overwegende het advies van de directieraad van de Scholengemeenschap Strand & Polder van 31 
maart 2015; 

Overwegende het protocol van 26 juni 2015 van het onderhandelingscomité van de 
scholengemeenschap;  

Overwegende de noodzaak tot een gezamenlijk personeelsbeleid van de aangesloten scholen van de 
scholengemeenschap Strand & Polder; 

Overwegende de noodzaak tot een duidelijke omschrijving van rol en taken van het schoolbestuur, de 
directeur en de scholengemeenschap bij de aanwerving van nieuw personeel; 

Overwegende het belang van de via het convenant voorziene kwaliteitsgaranties voor nieuwe 
personeelsleden; 

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:  

Het convenant personeelsbeleid van de Scholengemeenschap Strand & Polder wordt gunstig 
geadviseerd. 

De tekst van het convenant personeelsbeleid wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal 
van deel te blijven uitmaken. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Statuut van personen belast met een mandaat in Toerisme Middelkerke vzw/AGB 

Middelkerke - aansluiting bij een sociale verzekeringskas - tussentijdse nota - kennisname 

Secretaris-commissie Daan Fossaert licht kort de nota toe. 

4. Projectvereniging Kusterfgoed - begroting 2016 - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat de projectvereniging Kusterfgoed statutair verplicht is om haar begrotingen te laten 
goedkeuren door de respectievelijke gemeenteraden; 

Gelet op de voorgelegde begroting 2016 van Kusterfgoed, zoals goedgekeurd door de raad van 
bestuur in zitting van 24 november 2015 welke de inkomsten raamt op 385.491 euro en de uitgaven 
op 315.300 euro wat een batig saldo van 70.191 euro oplevert;  

Gelet op de hierin opgenomen bedragen van de participerende gemeenten, waaruit blijkt dat 
Middelkerke jaarlijks 5.790,60 euro dient te betalen; 

Gelet op het bijgaand actieplan van de projectvereniging Kusterfgoed 2016; 

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 beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en de extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente; 
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Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de voorgelegde begroting 
2016 van de projectvereniging Kusterfgoed.  

Artikel 2  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid neemt nota van het jaarlijks gemeentelijk aandeel in 
de  projectvereniging van 5.790,60 euro. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

De voorzitter Carine De Jonghe vraagt aan de commissie een voorstel van datum voor de volgende 
vergadering. Er wordt voorgesteld de volgende vergadering van de gemeenteraadscommissie 
algemeen beleid door te laten gaan op 9 maart 2016 om 19u. in de raadszaal (bij voldoende 
agendapunten). 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur. 

secretaris-commissie 

Daan Fossaert 

 

de voorzitter 

Carine De Jonghe 
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