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Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 
11/01/2017 

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

Verontschuldigd:  G. Verdonck, 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. 21/12/2016 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. Benoeming commissaris-revisor AGB - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 243 bis §1 van het gemeentedecreet: “De controle op de financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het 
autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen. Die 
commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn 
onderworpen aan de wettelijk en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid 
regelen.”; 

Gelet op artikel 22 van de statuten van het AGB Middelkerke waarin vermeld staat dat de 
commissarissen benoemd worden voor een termijn van 3 jaar; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 06/12/2016 (34) waarbij de opdracht tot aanstelling 
van een commissaris-revisor voor het AGB werd gegund aan Walter Hosten Bedrijfsrevisor BVBA 
voor een periode van 3 jaar voor het nazicht op de jaarrekeningen 2016-2017-2018; 

Overwegende dat de voorgestelde commissaris-bedrijfsrevisor moet benoemd worden door de 
gemeenteraad; 

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de 
afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van haar intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en haar extern verzelfstandigde agentschappen; 

Commissielid J.-M. Dedecker stelt dat het voorgenomen besluit onwettelijk is omdat dhr. Walter 
Hosten enerzijds al optreedt als accountant waardoor er een onverenigbaarheid is om op te treden als 
commisaris-revisor; 
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Commissielid F. Annys verwijst naar een gelijkaardige problematiek die zich heeft voorgedaan voor 
OVCO; 

Overwegende dat er wordt voorgesteld om geen advies te verlenen teneinde de wettelijkheid van de 
voorgenomen benoeming te onderzoeken;  

Bij mondelinge stemming stemmen alle commissieleden in met dit voorstel. Er zijn geen 
onthoudingen. 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid beslist geen advies te verlenen inzake de benoeming 
van Walter Hosten Bedrijfsrevisor BVBA voor een termijn van 3 jaar als commissaris-bedrijfsrevisor 
voor de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf Middelkerke 
(jaarrekening 2016-2017-2018), teneinde de wettelijkheid van de benoeming te onderzoeken. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de Voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Gebruiksreglement sportinfrastructuur Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke - toepassing 

art. 242 §4 gemeentedecreet - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de paraaf van het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens takenpakket 
voorliggend agendapunt in eerste instantie behoort; 

Gelet op de diverse erfpachtovereenkomsten waarbij de gemeente Middelkerke aan het AGB 
Middelkerke een erfpachtrecht heeft verleend op: 

- watersportgebouw De Kwinte 

- petanquegebouw Duinenweg 

- voetbalkantine Leffinge 

- voetbalkantine Lombardsijde 

Gelet op de noodzaak tot het opmaken van een ‘gebruiksreglement sportinfrastructuur Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke’ met een marktconforme tarievenstructuur, dit analoog aan de regeling 
zoals van toepassing op cultuur en gemeenschapscentrum De Branding; 

Overwegende dat door het AGB Middelkerke wordt voorgesteld een tarievenstructuur te hanteren 
naargelang het tijdsbestek en naargelang de aard van de gebruiker; 

Gelet op het ontwerp van gebruiksreglement; 

Gelet op de bespreking van het ontwerp van gebruiksreglement in het college van burgemeester en 
schepenen dd. 06/12/2016; 

Gezien het besluit dd. 19/12/2016 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Middelkerke tot goedkeuring van het gebruiksreglement sportinfrastructuur Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gelet op artikel 242 §4 van het gemeentedecreet: 

 “ § 4. Het autonoom gemeentebedrijf stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vast 
binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering. De maximumtarieven of de 
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formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.” 

Gelet op art. 11 van de beheersovereenkomst tussen de  gemeente Middelkerke en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke in de zin van art. 235 van het gemeentedecreet. 

“ Het bedrijf verbindt er zich toe om het gemeentebestuur in kennis te stellen van de tarieven en de tariefstructuren die zij zal 
toepassen voor de exploitatie van de gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur. Deze informatieplicht is niet van toepassing 
op de exploitatie of de concessie van drankgelegenheden. 

Nieuwe tarieven en tariefstructuren kunnen door het bedrijf niet worden toegepast vooraleer de gemeenteraad heeft beslist al 
dan niet eenzijdige maatregelen te treffen in het kader van haar sport- en cultuurbeleid. Indien de gemeenteraad geen 
beslissing neemt binnen de termijn van vier (4) maanden na de kennisgeving, kan het bedrijf de nieuwe tarieven en 
tariefstructuren toepassen.” 

Overwegende dat ingevolge art. 242 §4 van het gemeentedecreet goedkeuring noodzakelijk is van de 
gemeenteraad betreffende de tarieven zoals vastgesteld in het gebruiksreglement sportinfrastructuur 
Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke; 

Gezien het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is; 

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 haar intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en haar extern verzelfstandigde agentschappen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid verleent gunstig advies aan de tarievenstructuur zoals 
bepaald in ‘Hoofdstuk 2 – gebruiksvergoeding’ van het gebruiksreglement sportinfrastructuur 
Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke in zitting dd. 19/12/2016. 

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

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad. 

  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Gebruik sportinfrastructuur Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke - toelage aan bepaalde 

gebruikers (derdebetalersregeling) - advies 

De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het ‘gebruiksreglement sportinfrastructuur Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke’, zoals 
goedgekeurd door het AGB Middelkerke in zitting van de Raad van Bestuur dd. 19/12/2016; 

Overwegende dat het AGB Middelkerke een tariefstructuur hanteert naargelang de activiteit en het 
type gebruiker nl. 

activiteiten 

 Type A activiteiten 

De in het reglement omschreven infrastructuur staat in de eerste plaats open voor activiteiten van gebruikers die 
bijdragen tot een algemeen belang of een organisatie- of verenigingsgebonden belang met een niet commercieel 
karakter (evt. repetities, vergaderingen, activiteiten van verenigingen, …). Dit zijn type A activiteiten. 

 Type B activiteiten 
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De in het reglement omschreven infrastructuur staat tevens open voor commerciële activiteiten nl.  elke activiteit 
die via de promotie voor, de verkoop van, of de verzorging van de naverkoop van goederen en diensten, beoogt 
winst op te leveren voor de organisator van deze activiteit. Dit zijn type B activiteiten.  

 Type C activiteiten 

Daarnaast kan de voetbalinfrastructuur Lombardsijde en voetbalinfrastructuur Leffinge ook gebruikt worden voor 
privé activiteiten (babyborrels, verjaardagsfeesten, communies, rouwplechtigheden, …). Dit gebruik kan enkel 
door inwoners en tweede verblijvers van de gemeente Middelkerke.Dit zijn type C activiteiten. 

gebruikers 

“De gebruikers worden ingedeeld in volgende categorieën: 

 Type 1 gebruikers 

 Middelkerkse overheidsinstanties (zoals gemeente Middelkerke, OCMW Middelkerke, politie 
Middelkerke) 

 Extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente Middelkerke  

 Scholen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke 

 Politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Middelkerke 

 Middelkerkse verenigingen aangesloten bij een adviesorgaan van de gemeente Middelkerke of 
erkend door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke 

 Diensten uit Hulpverleningszone 1 

 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de gemeente Middelkerke deel van uitmaakt 

 Type 2 gebruikers 

 Niet-lokale overheidsinstanties (andere gemeentebesturen, Vlaamse overheid, provinciebesturen, 
…) 

 Middelkerkse verenigingen niet aangesloten bij een adviesorgaan van de gemeente Middelkerke 
én niet erkend door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke 

 Type 3 gebruikers 

Inwoners van de gemeente Middelkerke en haar tweede verblijvers 

 Type 4 gebruikers 

Alle overige gebruikers (vennootschappen, niet-Middelkerkse verenigingen, organen van mede-
eigendomsstructuren, inwoners van andere gemeenten (en tevens geen tweede verblijver) …)” 

Overwegende dat het opportuun is ten gunste van een aantal gebruikers van de sportinfrastructuur 
éénzijdige maatregelen te treffen die passen in het gelijkblijvend (verenigingen)beleid; 

Overwegende dat het passend is een toelage toe te kennen voor activiteiten en evenementen cf. 
Hoofdstuk 2 van het ‘gebruiksreglement sportinfrastructuur Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke’,  
aan de type 1 gebruikers voor wat betreft hun type-A activiteiten (m.u.v. de gemeente Middelkerke), nl. 

 Middelkerkse overheidsinstanties (zoals OCMW Middelkerke, politie Middelkerke) 

 Extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente Middelkerke  

 Scholen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke 

 Politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Middelkerke 

 Middelkerkse verenigingen aangesloten bij een adviesorgaan van de gemeente 
Middelkerke of erkend door het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Middelkerke 

 Diensten uit Hulpverleningszone 1 

 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de gemeente Middelkerke deel van 
uitmaakt 
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Overwegende dat tevens wordt voorgesteld een delegatie te verlenen aan het college van 
burgemeester en schepenen om bij individueel besluit aan bepaalde type 2 en type 3 gebruikers de 
gunst van de  derdebetalersregeling toe te kennen voor hun type-A activiteiten mits bijzondere 
motivering in functie van de gemeentelijke belangen; 

Gezien het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is; 

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 haar intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en haar extern verzelfstandigde agentschappen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Voor wat betreft de type A activiteiten, bedoeld in hoofdstuk 2 van het ‘gebruiksreglement 
sportinfrastructuur Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke’, zoals goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van het AGB Middelkerke dd. 19/12/2016 wordt gunstig advies verleend om aan de type 1 
gebruikers (m.u.v. de gemeente Middelkerke), voor hun activiteiten een toelage toe te kennen, binnen 
de voorziene begrotingskredieten.  

Het bedrag van de toelage is gelijk aan de gebruiksvergoeding die door het Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke aan de gebruiker gevraagd wordt voor de ter beschikking gestelde 
infrastructuur overeenkomstig de toepassing van het vigerend ‘gebruiksreglement sportinfrastructuur 
Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke’. De toelage wordt rechtstreeks voldaan door de gemeente 
aan het AGB Middelkerke. De gebruiker ontvangt voor het gebruik een factuur met de vermelding 
‘voldaan’.  

Artikel 2: 

Voor wat betreft de type A activiteiten, bedoeld in hoofdstuk 2 van het ‘gebruiksreglement 
sportinfrastructuur Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke’, zoals goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van het AGB Middelkerke dd. 19/12/2016 wordt gunstig advies verleend met de delegatie aan 
het college van burgemeester en schepenen om bij individueel besluit aan type 2 en type 3 
gebruikers, binnen de voorziene begrotingskredieten, een toelage toe te kennen mits bijzondere 
motivering in functie van de gemeentelijke belangen. 

Het bedrag van de toelage is gelijk aan de gebruiksvergoeding die door het Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke aan de gebruiker gevraagd wordt voor de ter beschikking gestelde 
infrastructuur overeenkomstig de toepassing van het vigerend ‘gebruiksreglement sportinfrastructuur 
Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke’. De toelage wordt rechtstreeks voldaan door de gemeente 
aan het AGB Middelkerke. De gebruiker ontvangt voor het gebruik een factuur met de vermelding 
‘voldaan’.  

Artikel 3: 

De gemeenteraadscommissie verleent gunstig advies om op de eerstvolgende budgetwijziging 2017 
op beleidsitem/AR 02200/07400/6100200 de nodige budgetten te voorzien voor de toelagen zoals 
omschreven in dit besluit.  

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad. 

 

  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 19:05 uur. 

secretaris-commissie 

Daan Fossaert 

 

de voorzitter 

Carine De Jonghe 
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