
 
 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraadscommissie 
algemeen beleid op 12/06/2018 

Aanwezig:  F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, D. Demarcke, K. Devos, 
commissieleden met stemrecht; 
 
G. Verdonck, A. Goethaels, commissieleden met raadgevende stem; 
 
L. Baeteman, secretaris COMAB 

Verontschuldigd: C. De Jonghe, voorzitter 

 

De zitting wordt geopend om 19:00 uur. 

 

Openbare vergadering 

1. Verslag vergadering dd. 08/05/2018 - goedkeuring  

2. Fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba - toelichting 

3. TMVW ov - algemene vergadering dd. 22/06/2018 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

 

 

4. TMVS dv - algemene vergadering dd. 20/06/2018 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

 

 

5. OVCO - algemene vergadering dd. 28/06/2018 - bepalen mandaat vertegenwoordigers en 

standpuntbepaling  

 

 

6. Gemeentelijke Holding NV - algemene vergadering dd. 27/06/2018 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

7. IKWV - algemene vergadering dd. 27/06/2018- bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

8. Bouw crematorium Oostende - borgtochtakte t.b.v. € 330.200 - goedkeuring 



 
 

 

Bij besluit van de gemeenteraad dd. 09/11/2017 (17) werd ingestemd met de vraag van OVCO om 
een waarborg op eerste verzoek te stellen in het kader van de bouw van een crematorium. 

Bij besluit van de gemeenteraad dd. 08/03/2018 (6) werd een borgtochtakte goedgekeurd voor een 
bedrag van € 528.320 in het kader van de bouw van het crematorium te Oostende via OVCO. 

Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een bijkomende borgtochtakte goed te keuren voor een 
bedrag van € 330.200 (= participatieaandeel gemeente Middelkerke van 16,51% in totaalbedrag van 
€ 2.000.000) in het kader van de bouw van het crematorium te Oostende via OVCO. 

 

9. AGB - jaarrekening 2017 - goedkeuring 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de door de Raad van Bestuur van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke vastgestelde jaarrekening 2017. 

 

10. Toerisme - algemene vergadering - bepalen datum en agenda - goedkeuring 

 

 
Zitting geheven om 00:00 uur 

 
vr. de voorzitter (afw.) 

 

 
Franky Annys 

 


