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Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 
19/12/2017 

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

Verontschuldigd:  G. Soete, commissieleden met stemrecht; 
 
D. Demarcke, commissieleden met stemrecht verontschuldigd voor agendapunt: 1, 2; 
 
K. Devos, commissieleden met stemrecht; 

 

 

  

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 
Commissielid met stemrecht G. Soete wordt vervangen door commissielid met stemrecht K. Claeys-
Goemaere; 
 
Openbare vergadering 

1. Verslag vergadering dd. 08/11/2017 - goedkeuring  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. IVOO - buitengewone algemene vergadering dd. 22/12/2017 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies  

Commissielid J.M. Dedecker stelt zich vragen bij de functie-invulling van de nieuwe 
communicatiemedewerker; 

Commissielid F. Annys wijst erop dat IVOO al jaren werkt met beperkte personeelscapaciteit; 

Commissievoorzitter C. De Jonghe verwijst voor wat betreft de noodzaak en taken van de 
communicatiemedewerker naar het dossier waarin dit wordt beschreven; 

De Gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IVOO; 

Gezien de gemeente bij brief van 08/11/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van IVOO op 22/12/2017 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; 
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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. 28/05/2014 (9) waarbij: 

 Franky Annys werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de 

volledige duur van de legislatuur; 

 Mario Declerck 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 de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen; 

Beslist:  

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 IVOO op 22/12/2017 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 wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

Commissielid met stemrecht D. Demarcke vervoegt de zitting. 

3. Projectvereniging Kusterfgoed - begroting en actieplan 2018 - advies 

Commissielid J.M. Dedecker merkt op dat er € 60.000 wordt vrijgemaakt voor een beeldbank en nog 
eens € 50.000 voor een personeelslid die zich zal bezig houden met deze beeldbank. Het 
commissielid wijst op het enorme overheidsbeslag waar ook deze projectvereniging de exponent van 
is.   

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat de projectvereniging Kusterfgoed statutair verplicht is om haar jaarlijkse begroting 
ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van de participerende gemeenten; 

Gelet op de voorgestelde begroting 2018 van de projectvereniging Kusterfgoed, zoals goedgekeurd 
door de raad van bestuur van Kusterfgoed van 24 oktober 2017 welke de inkomsten raamt op 
€ 540.878,32 en de uitgaven op € 465.155,00, wat bijgevolg een batig saldo van € 75.723,32 oplevert; 

Gelet op de hierin opgenomen financiële ondersteuning van de participerende gemeenten, waaruit 
blijkt dat de bijdrage van Middelkerke voor 2018 geraamd wordt op € 5.755,80 euro; 

Gelet op het actieplan 2018 van de projectvereniging Kusterfgoed;  

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 gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen; 
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Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid verleent gunstig advies aan de begroting 2018 van de 
projectvereniging Kusterfgoed. 

Artikel 2:  

Het  voorgelegde actieplan van de projectvereniging Kusterfgoed voor het dienstjaar 2018 wordt 
gunstig geadviseerd. 

Artikel 3:  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid neemt kennis van het geraamde aandeel van de 
gemeente Middelkerke voor 2018 in deze projectvereniging ten belope van € 5.755,80. 

Artikel 4: 

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

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) 

 

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

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. 11/12/2017  – punt 3 
luidend als volgt “ Toerisme - oproeping + agenda algemene vergadering – goedkeuring “ ; 

Overwegende dat de Algemene Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw plaatsvindt op donderdag 
4 januari 2018 om 19 u. in de Foyer van het centrum De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke ; 

Gezien de agenda van voornoemde Algemene Vergadering: 

1) Toerisme – verslag algemene vergadering 26/06/2017 – goedkeuring 
2) Toerisme – beëindiging van mandaat van Lejaeghere N. als lid van de Algemene vergadering 

van Toerisme Middelkerke vzw – goedkeuring 
3) Toerisme – aanstelling lid Algemene vergadering (Categorie B) - Bouton B. - benoeming 
4) Toerisme – afzetting van Lejaeghere N. als lid van de raad van bestuur van Toerisme 

Middelkerke vzw - goedkeuring 
5) Toerisme – aanstelling lid Raad van bestuur (Categorie B) – Peere Sara – benoeming 
6) Toerisme – ontslag Landuyt Wim als lid van de raad van bestuur van Toerisme Middelkerke 

vzw (LDD) – aktename 
7) Toerisme – aanstelling Lejaeghere N. als lid van de raad van bestuur van toerisme 

Middelkerke vzw (LDD) – (categorie B) - benoeming 
8) Toerisme – interne budgetverschuivingen 2017 – kennisname 
9) Toerisme – voorstelling budget 2018 – goedkeuring 
10) Toerisme – evaluatie profilering stripgemeente / stripleuk – 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); 
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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); 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad ter zake; 

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 gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen;  

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 4 januari 2018 – 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.  

Artikel 2:  

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

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) 

5. AGB - meerjarenplanwijziging en budget 2018 - advies 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus en de latere wijzigingen; 

Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 met instructies voor de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 en opmaak van het budget 2018; 

Gelet op artikel 15 van de statuten van het AGB Middelkerke waarbij bepaald wordt dat het vaststellen 
van de meerjarenplanning en het budget 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 de meerjarenplanwijziging 2014-2019 en het budget 2018 van het AGB Middelkerke, 
vastgesteld door de raad van bestuur in zitting van 20 november 2017; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis elk jaar positief is; 

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

Beslist:  

Artikel 1:  

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid verleent gunstig advies aan de meerjarenplanwijziging 
2014-2019 en het budget 2018 van het AGB Middelkerke, financieel in evenwicht als volgt: 

 Resultaat op kasbasis 
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2014 1.146.849 

2015 1.554.730 

2016 1.826.506 

2017 2.123.601 

2018 2.635.908 

2019 3.114.206 

2020 3.019.907 

Artikel 2: 

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

Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen (J.M. Dedecker, D. Demarcke) 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur. 

secretaris-commissie 

Daan Fossaert 

 

de voorzitter 

Carine De Jonghe 
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