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Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 
22/06/2016 

Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; 
 
F. Annys, J.M. Dedecker, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht; 
 
G. Verdonck, commissieleden met raadgevende stem; 
 
D. Fossaert, secretaris-commissie; 

Verontschuldigd:  G. Soete, M. Declerck, commissieleden met stemrecht; 
 
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. 17/05/2016 - goedkeuring  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering dd. 29/06/2016 - bepalen 

mandaat vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Gemeentelijk Holding NV in vereffening; 

Gezien de gemeente bij brief van 11/05/2016 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Gemeentelijk Holding NV in vereffening op 29/06/2016 om 14 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. 16/06/2014(7) waarbij: 

Katrien Claeys-Goemaere, raadslid, Fleriskotstraat 100, 8432 Middelkerke werd aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur; 

Michel Landuyt, schepen, Koninginnelaan 73, 8430 Middelkerke 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; 

Gezien het voorstel van commissielid J.M.-Dedecker om volgende vragen te stellen op de algemene 
vergadering van Gemeentelijke Holding 

“ Wat is op heden de kans dat er door de gemeente nog geld gerecupereerd wordt ingevolge de 
kapitaalverhoging in 2009? 

Zijn de leden van het Directiecomité al ondervraagd in het kader van de lopende (strafrechtelijke) 
procedure(s)?” 

Overwegende dat er met deze vraagstelling wordt ingestemd door de leden van de commissie;  

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 
Gemeentelijk Holding NV in vereffening op 29/06/2016 om 14 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: 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid adviseert volgende vragen te stellen op de algemene 
vergadering van Gemeentelijke Holding NV: 

“ Wat is op heden de kans dat er door de gemeente nog geld gerecupereerd wordt ingevolge de 
kapitaalverhoging in 2009? 

Zijn de leden van het Directiecomité al ondervraagd in het kader van de lopende (strafrechtelijke) 
procedure(s)?” 

Artikel 3: 

Afschrift van deze beslissing aan Gemeentelijk Holding NV in vereffening en de gemeentelijke 
vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. AGB - jaarrekening 2015 - advies 

Commissielid J.M. Dedecker neemt het woord en zegt zich te zullen onthouden bij dit agendapunt. Het 
commissielid stelt dat het eigen vermogen van het AGB negatief is. In het bedrijfsleven hadden we 
hier te maken met een virtueel failliet bedrijf, aldus het commissielid. Het commissielid stelt zich 
tevens de vraag wat het bedrag vertegenwoordigd onder de post ‘overlopende rekeningen’ in de 
jaarrekening van het AGB. 

Commissielid J.M. Dedecker wijst op een recent BTW-probleem van het AGB t.b.v. ca. € 127.000. 

Commissielid F. Annys antwoordt dat de fiscale administratie zich volop aan het inzetten is op de 
fiscale optimalisaties van lokale besturen, onder andere via Autonome Gemeentebedrijven. Het 
commissielid wijst ook op de gelijkaardige recente communicatie in de media rond Farys. 

Het commissielid J.M. Dedecker sluit af met de bedenking wat dan nog de zin is van het voortbestaan 
van het Autonoom Gemeentebedrijf. 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 
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Gelet op artikel 15 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Middelkerke waarbij 
bepaald wordt dat het vaststellen van de jaarrekening een bevoegdheid is van de Raad van Bestuur 
van het AGB Middelkerke;  

Gelet op artikelen 3, 4 en 11 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Middelkerke en het 
AGB Middelkerke waarin o.a. de modaliteiten van de exploitatie bepaald worden alsook de 
informatieplicht van het AGB Middelkerke naar de gemeente toe; 

Gelet op artikel 243bis van het gemeentedecreet; 

Gelet op de jaarrekening 2015 van het AGB Middelkerke; 

Gelet op het verslag van de commissaris dd. 25/05/2016 over het boekjaar afgesloten op 31/12/2015 
in het kader van artikel 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen; 

Gelet op de verslagen van de commissaris dd. 25/05/2016 over het boekjaar afgesloten op 
31/12/2015 in het kader van artikel 243bis, §1 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Middelkerke dd. 30/05/2016 houdende 
de vaststelling van de jaarrekening 2015 van het AGB Middelkerke; 

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 verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2015 van 
het AGB Middelkerke. 

 

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

4. Toerisme Middelkerke vzw - algemene vergadering - datum en agenda - advies 

Commissielid D. Demarcke verlaat de zitting voor dit agendapunt in analoge toepassing van artikel 27 
§1 van het gemeentedecreet; 

Commissielid J.M.-Dedecker wijst op de formulering van het besluit nl. het geven van een mandaat 
aan de gemeentelijk vertegenwoordiger met het oog op goedkeuring van de agendapunten. Het 
commissielid stelt dat een ja-stem een impliciete goedkeuring inhoudt van de agendapunten op de 
Algemene Vergadering. Het commissielid wil de ruimte laten voor het politieke debat op de algemene 
vergadering omtrent de agendapunten. Zijn fractie zal zich om deze reden onthouden omtrent dit 
agendapunt, aldus het raadslid; 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het feit dat de gemeente Middelkerke lid is van de Algemene Vergadering van de vzw 
‘Toerisme Middelkerke’ (categorie A); 

Gelet op het uittreksel uit het notulenboek van de vzw raad van bestuur dd. 07/03/2016 – punt 16 
luidend als volgt “ Toerisme- oproeping + agenda algemene vergadering – goedkeuring “ ; 

Gelet op het uittreksel uit het notulenboek van de vzw raad van bestuur dd. 09/05/2016 – punt 9 
luidend als volgt : “ Toerisme – wijziging agenda AV 30.06.2016 – goedkeuring ; 

Gelet op het uittreksel uit het notulenboek van de raad van bestuur dd. 30/05/2016 – punt 10 luidend 
als volgt : “Toerisme – wijziging agenda AV 30.06.2016-goedkeuring“; 
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Overwegende dat de Algemene Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw plaatsvindt op donderdag 
30/06/2016 ; 

Gezien de agenda van voornoemde Algemene Vergadering: 

- Verslag algemene vergadering toerisme vzw – zitting 15/12/2015 – goedkeuring 

- Vertegenwoordiging van de politieke fracties (categorie B) – ontslag J. Demarcke 

- Ontslag C. Prinzie als lid RVB Toerisme Middelkerke vzw (LDD-fractie) - aktename 

- Vertegenwoordiging van de politieke fracties (categorie B) – benoeming S. Kuylle 

- Benoeming W. Landuyt (LDD-fractie) in RVB Toerisme Middelkerke vzw - goedkeuring 

- Jaarverslag en financieel verslag 2015 – goedkeuring 

- Evaluatie samenwerkingsovereenkomst met gemeente Middelkerke – goedkeuring 

- Jaarrekening 2015 - goedkeuring 

- Budget 2017 voor de voorjaarsevenementen – goedkeuring 

- Budgetwijziging 2015/3 – goedkeuring 

- Budgetwijzigingen / budgetverschuivingen 2016 – goedkeuring 

- Subsidiereglement – goedkeuring 

- Prioritaire doelgroepen – kennisname 

- Zomerprogramma 2016 – kennisname 

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. 16/06/2014 (8) tot aanduiding van de schepen met de 
functie toerisme als gemeentelijk vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering (categorie A); 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 16/06/2014 (9) tot aanduiding van C. De Jonghe, 
raadslid, als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering 
(categorie A); 

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 de vzw 
Toerisme Middelkerke op donderdag 30 juni 2016 – 19.00 u. in Foyer Centrum De Branding, 
Populierenlaan 35 te Middelkerke. 

Het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger wordt dan ook geadviseerd te zijn gericht op 
goedkeuring van bedoelde agendapunten.  

Stemming: 3 stemmen voor, 1 onthouding (J.M. Dedecker) 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:10 uur. 
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secretaris-commissie 

Daan Fossaert 

 

de voorzitter 

Carine De Jonghe 
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