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Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 
11/04/2017 

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

Verontschuldigd:  ; 
 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 

Openbare vergadering 

De Heer Paul Ballinckx, financieel directeur van Farys (TMVW) woont de vergadering bij met het oog 

op mondelinge toelichting en het beantwoorden van vragen bij agendapunt 3 op de agenda. 

De voorzitter C. De Jonghe stelt voor de vergadering te starten met de uiteenzetting van dhr. Paul 

Ballinckx. Er wordt hiermee ingestemd. 

De Voorzitter deelt mee dat op de agenda van deze commissie de deelname aan de oprichting van 

TMVS is geagendeerd en dat op een volgende commissiezitting de statutenwijziging van TMVW OV 

zal worden geagendeerd. Beide agendapunten zullen nu al worden uiteengezet door dhr. Ballinckx.  

Dhr. Paul Ballinckx geeft aan de hand van een Powerpoint-presentatie nadere toelichting bij 

agendapunt 3 en de statutenwijziging van TMVW OV. 

Commissielid J.M. Dedecker stelt de  vraagen aan dhr. Ballinckx of de 386 mandaten behouden 

blijven en de mandatarissen blijven zitten? Dhr. Ballinckx antwoordt dat dit momenteel voorzien is tot 

aan de verkiezingen en dat er daarna wel afslanking zal zijn. Dhr. Ballinckx geeft tevens mee dat er 

aan de gemeenten wordt gesuggereerd om dezelfde mandatarissen aan te duiden in de 

adviescomités als in de Raad van Bestuur van TMVW OV en TMVS om het aantal ‘koppen’ te 

beperken. 

Commissilelid D. Demarcke werpt op dat het geen verplichting is waarop dhr. Ballinckx dit bevestigt, 

verwijzend naar de gemeentelijke autonomie. 

Commissielid J.M. Dedecker vraagt of er een overzicht kan gegeven worden van de secundaire 

diensten die door TMVS worden uitgevoerd? Het commissielid werpt hierbij op dat TMVW als 

intercommunale tegenwoordig een grootwarenhuis is dat vanalles doet (pampers, verzekeringen, …) 

wat niets meer te maken heeft met het initiële doel van de intercommunale voor 
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drinkwatervoorziening. Het commissielid spreekt over een machtsconcentratie onder het mom van een 

nutsbedrijf waarbij TMVW percenten opstrijkt, waarbij het gemeentelijk beleid wordt uitgehold en 

tegenwoordig alles overheidsopdrachten via TMVW verlopen. Voorzitter C. De Jonghe zegt dat er 

geen verplichting is om in te tekenen op de S-diensten en dat bepaalde diensten worden afgenomen 

via overheidsopdracht bij TMVW, maar zeker niet alles. 

Dhr. Paul Ballinckx zegt dat de lijst zal worden overgemaakt en toegevoegd aan het verslag. Hij voegt 

eraan toe dat er inderdaad absoluut geen verplichting is om in te tekenen op de diensten van TMVW 

en dat het op vraag is van de vennoten dat TMVW deze expertise verleent. Het percentage die wordt 

gevraagd dient om minstens de kosten die worden gemaakt te dekken. 

Commissielid zegt dat dit bij de gemeente zou moeten leiden tot minder personeel. Het commissielid 

stelt dat de dienstverlening via TMVW niet goedkoper is en dat het om een zichzelf voedend systeem 

gaat doordat het geld terugkeert via dividenden/vergoedingen. 

Dhr. Paul Ballinckx antwoordt dat er hem gevraagd is om de statuten te becommentariëren, maar dat 

het hem niet toekomt het maatschappelijk debat rond de intercommunale te voeren. 

Dhr. Ballinckx duidt dat het de bedoeling is op 30 juni het ganse transitiedossier af te kunnen ronden. 

Commissielid J.M. Dedecker wijst op het jaar vertraging in het dossier waarop dhr. Ballinckx zich 

beroept op de techniciteit en moeilijkheid van dit dossier en gelijkaardige transitiedossiers. De 

financieel directeur zegt dat er voor de inkomsten van de gemeente Middelkerke niets zal veranderen. 

Dhr. Ballinckx deelt mee dat de gemeente met de sterkste oppositie een waarnemend lid zal mogen 

aanduiden in de organen van de intercommunale en dat deze gemeente per brief zal worden 

aangeschreven. Commissielid J.M. Dedecker vraagt of er ook een kopie van die brief zal worden 

bezorgd. De secretaris zal dit opvragen bij TMVW.  

Commissielid J.M. Dedecker stelt zich vragen bij het nut en de afwezigheid van activiteiten van IMVW, 

stelt dat IMVW nutteloos is en beter zou fuseren met TMVW.  

Dhr. Ballinckx antwoordt dat de wettelijke duur van de intercommunale IMVW ten einde loopt begin 

2019 en dat er alsdan zal moeten beslist worden over verlenging, maar dat het debat lopende is. 

Intussen is de frequentie van de vergaderingen al sterk gereduceerd, aldus de financieel directeur. De 

directeur deelt mee dat de inkomsten van IMVW voornamelijk financieel van aard zijn en minder hun 

oorsprong vinden in bedrijfsopbrengsten. Hierop volgt tot slot nog een technische uitleg rond de D- en 

Dk aandelen. 

Commissielid J.M.-Dedecker stelt dat wat hem betreft dhr. Ballinckx niet hoeft terug te komen voor de 

gemeenteraad. De commissie sluit zich hierbij aan.

1. Verslag vergadering dd. 11/01/2017 - goedkeuring 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. Projectvereniging Kusterfgoed - jaarrekening 2016 (incl. jaarverslag en accountantsverslag) - 

advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 
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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 van de participerende gemeenten 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 21 februari 2017 deze stukken 
m.b.t.de jaarafsluiting voor het dienstjaar 2016 heeft goedgekeurd; 

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 haar extern verzelfstandigde agentschappen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid verleent gunstig advies aan de drie stukken van de 
jaarafsluiting Kusterfgoed (nl. het activiteitenverslag, de jaarrekening en het verslag van de 
accountant) voor het dienstjaar 2016. 

Artikel 2:  

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 

van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

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

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

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder 
artikel 25 e.v.; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd.07/10/2016(7) betreffende het oprichten van een 
overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking – goedkeuring; 

Overwegende dat de gemeenteraad de oprichting van een dienstverlenende vereniging overweegt en 
daartoe de oprichting van een overlegorgaan heeft goedgekeurd in de zin van artikel 25, 1ste lid van 
het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
heeft aangeduid in dat overlegorgaan bij besluit dd. 07/10/2016(7); 

Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende 
intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking stelt 
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; 
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 een ondernemingsplan voor 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. 

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 haar extern verzelfstandigde agentschappen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid verleent gunstig advies aan het voorstel tot oprichting 
van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 
oprichtingsbundel. 

Artikel 2:  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid verleent gunstig advies om in te tekenen op aandelen 
A volgens de bepalingen die in artikel 9 van de ontwerpstatuten zijn opgenomen. 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit over te maken aan de Voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) 

4. Addendum aan de overeenkomst interlokale vereniging (W)INtegratie - advies 

Commissielid D. Demarcke zegt dat dit agendapunt neerkomt op het feit dat de gemeente geen lid 
meer wil zijn van de intergemeentelijke vereniging (W)integratie. Commissielid Verdonck voegt toe dat 
Veurne in de plaats komt van Middelkerke. 

Voorzitter C. De Jonghe bevestigt dit en zegt dat de reden hiertoe is dat het asielcentrum Nieuwpoort-
Lombardsijde gesloten is waardoor er geen draagvlak meer is om nog actief deel uit te maken van de 
vereniging. De gemeente vertrouwt hierbij op haar eigen goed uitgebouwde OCMW-werking. De 
voorzitter voegt toe dat er geen mogelijkheid is om uit te stappen uit de vereniging, maar dat er 
gekozen wordt voor een slapend lidmaatschap waardoor geen bijdrage meer moeten worden betaald 
door de gemeente Middelkerke. 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad van Middelkerke in zitting van 10/03/2016(8) de 
oprichting van en toetreding tot een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder 
rechtspersoonlijkheid, onder de vorm van een interlokale vereniging genaamd (W)INtegratie; 

Gelet op de ondertekening van de statuten van de opgerichte interlokale vereniging (W)INtegratie dd. 
maart 2016 door de gemeenten Koksijde, De Panne, Middelkerke en stad Nieuwpoort; 

Gezien de wijzigingen in de lokale situatie, ingevolge het wegvallen van het asielcentrum in het militair 
kamp Lombardsijde/Nieuwpoort; 

Gezien het bijgevolg niet meer opportuun geacht wordt om nog actief lid te zijn van de 
intercommunale vereniging; 

Gezien het niet mogelijk is om voortijdig uit te treden uit de vereniging; 
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Gezien de mogelijkheid om zich als gemeente op te stellen als zogenaamd slapend lid, wat betekent 
dat de gemeente lid blijft, maar vanaf 01/01/2017 geen bijdrage meer betaalt en ook geen acties meer 
verwacht van de vereniging en de integratieambtenaar op het grondgebied van de gemeente; 

Gelet op de beslissing van het beheerscomité van (W)INtegratie dd. 05/10/2016 waarbij werd beslist 
om Veurne toe te laten tot de interlokale vereniging; 

Gelet op de beslissing van gemeenteraad van stad Veurne in zitting van 28/11/2016 tot toetreding tot 
de interlokale vereniging (W)INtegratie vanaf 01/01/2017; 

Overwegende de Vlaamse projectsubsidie voor de interlokale vereniging (W)INtegratie ten bedrage 
van 150.000 EUR ter ondersteuning van een integratieproject aan de Westkust, zijnde 75% van de 
initiële werkingsmiddelen van (W)INtegratie; 

Overwegende de opmerkingen van de Vlaamse overheid, departement Binnenlands bestuur, 
betreffende de te vervullen formaliteiten in geval van wijzigingen in de samenstelling van de interlokale 
vereniging, namelijk het tijdig bezorgen van besluitvorming terzake en het verbod om gemeenten te 
laten uitstappen uit de interlokale vereniging; 

Gezien het voorstel van addendum aan overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende 
interlokale vereniging (W)INtegratie. Hierin zijn volgende wijzigingen opgenomen: 

1. De samenstelling van de interlokale vereniging (W)Integratie wordt als volgt aangepast: 

Het gemeentebestuur van Koksijde,  

Het gemeentebestuur van De Panne, 

Het gemeentebestuur van Middelkerke, 

Het stadsbestuur van Nieuwpoort,  

Het stadsbestuur van Veurne, 

2. De reeds vastgelegde overige statuten blijven ongewijzigd. 

3. De wijziging in samenstelling gaat in vanaf 01/01/2017. 

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 haar extern verzelfstandigde agentschappen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid verleent gunstig advies aan het voorstel dat de 
gemeente Middelkerke vanaf 01/01/2017 slapend lid wordt van de interlokale vereniging (W)Integratie. 

Artikel 2:  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid verleent gunstig advies aan het addendum aan de 
overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging (W)INtegratie. 

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

Artikel 3:  

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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5. WVI - algemene vergadering dd. 18/05/2017 - 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 17/03/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van WVI op 18/05/2017 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; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 11/12/2014(15) waarbij: 

 Schepen F. Ampe-Duron werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente 
voor de volledige duur van de legislatuur; 

 Raadslid K. Claeys-Goemaere 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 beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en haar extern verzelfstandigde agentschappen; 

Beslist:  

Artikel 1 :  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid  verleent gunstig advies om geen opmerkingen te 
formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de algemene 
vergadering van WVI op 18/05/2017 om 18u30. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt 
dan ook geadviseerd gericht te zijn op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: 5 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker, D. Demarcke)

Tot slot vraagt commissielid J.M. – Dedecker of het mogelijk is op de volgende vergadering een 
vertegenwoordiger van IVOO uit te nodigen. 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:58 uur. 
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secretaris-commissie 

Daan Fossaert 

 

de voorzitter 

Carine De Jonghe 
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