
 
 

 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 14/02/2019 

Aanwezig:  J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, schepen-voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
G. Galle, B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, 
L. Landuyt, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, 
L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, Töpke Johan, 
Robin De Lille, raadsleden; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
J. Duchi, korpschef (agendapunten 1 tem 4); 
 
P. Ryckewaert, algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

De zitting wordt geopend om 19:00 uur. 

 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 03/01/2019 - goedkeuring 

 

3. Eedaflegging financieel directeur 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de eedaflegging van R. Keereman als 
financieel directeur. 

De eed wordt afgelegd tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad. 

 

4. Eedaflegging adjunct-financieel directeur 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de eedaflegging van A. Desseyn als 
adjunct-financieel directeur. 

De eed wordt afgelegd tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad 

 

 

 



 
 

 

 

5. Definiëring dagelijks personeelsbeheer - goedkeuring 

De gemeenteraad wordt gevraagd het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ te omschrijven en te 
definiëren. 

Het voorstel komt tegemoet aan de behoeften van het gemeentebestuur. 

 

6. Delegatie inzake rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van 

gemeenteraad naar college van burgemeester en schepenen - goedkeuring 

Ingevolge de artikelen 41 en 57 van het Decreet Lokaal Bestuur en voor een administratieve 
vereenvoudiging en snellere beslissingsprocedure wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het 
vaststellen en het wijzigen van de lokale rechtspositieregeling, het organogram en de 
personeelsformatie te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen 

 

7. Verkoop stuk grond aan Aquafin NV i.h.k.v. realisatie pompstation Slijpesteenweg - 

goedkeuren verkoopbelofte 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verkoop van een deel van kadastraal 
perceel 356F, sectie D, Middelkerke 5e afdeling/Leffinge met een oppervlakte van 120 m² en 
eigendom van de gemeente Middelkerke aan Aquafin nv tegen de prijs van €6 / m² in het kader van 
de bouw en realisatie van een pompstation langs de Slijpesteenweg. 

Tevens wordt gevraagd om de verkoopbelofte (waarbij de gemeente zich ertoe verbindt het 
betreffende stuk grond te verkopen aan Aquafin nv) goed te keuren. 

 

8. Verlenging concessie lavatories - goedkeuring 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan om de bestaande concessie voor de 
lavatories (Meeuwenlaan, Flandrialaan, Casino Oost en Casino West) tijdelijk te verlengen voor de 
duur van 1 jaar, nl. tot en met 31/12/2019, met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2019. 

De concessievoorwaarden, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad dd. 09/04/2015, blijven integraal 
van toepassing. 

 

9. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - hervaststelling  

Het is nodig om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te passen en opnieuw vast te 
stellen. 

De aanpassingen zijn o.a. het gevolg van:  

- het in voege treden van het decreet over het lokaal bestuur; 

- wijzigingen aan het statuut van de lokale mandataris ingevolge het besluit van de Vlaamse 

regering van 06/07/2018; 

- de gewenste verduidelijking en bijsturing van enkele regelingen eigen aan de gemeente. 

 

 



 
 

 

 

10. Gemeenteraadscommissie algemeen beleid - aanduiding leden  

Er worden twee gemeenteraadscommissies opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden: 

- gemeenteraadscommissie algemeen beleid 

- gemeenteraadscommissie vrije tijd en toerisme 

Het aantal stemgerechtigde leden per commissie bedraagt 9. De mandaten in iedere commissie 
worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens het stelsel D’Hondt.  

De toepassing van dit systeem leidt tot volgende verdeling over de fracties van de gemeenteraad: 

Fracties Aantal 

stemgerechtigde 

leden 

Aantal leden 

raadgevende 

stem 

CD&V : 3 zetels 1 0 

Groen : 1 zetel 0 1 

Lijst Dedecker : 14 zetels 6 0 

N VA : 1 zetel 0 1 

Open Vld : 6 zetels 2 0 

 

De fracties moeten hun kandidaten voordragen. 

 

11. Gemeenteraadscommissie algemeen beleid - aanwijzing voorzitter  

(De voorzitter is een gemeenteraadslid die geen lid is van het college van burgemeester en 
schepenen.) 

 

12. Gemeenteraadscommissie vrije tijd en toerisme - aanduiden leden  

(Zie hoger.) 

 

13. Gemeenteraadscommissie vrije tijd en toerisme - aanduiden voorzitter 

(De voorzitter is een gemeenteraadslid die geen lid is van het college van burgemeester en 
schepenen.) 

 

14. Politieverordening ivm verkiezingen op 26/05/2019 - goedkeuring  

Op zondag 26/05/2019 zijn er Europese, federale en regionale verkiezingen. 

In het belang van de openbare orde, rust en veiligheid is het nodig om aanvullende maatregelen te 
treffen ter gelegenheid van deze verkiezingen, inzonderheid wat de regeling van de zgn. 
verkiezingspropaganda betreft. 

Ook n.a.v. de vorige verkiezingen werden gelijkaardige regelingen getroffen. 



 
 

 

 

Het betreffen maatregelen ivm de plaatsing van verkiezingsborden, het verbod op voertuigkaravanen, 
het verbod op het gebruik van geluidsinstallaties, de periode van plaatsing van borden en zo meer. 

Aan de raad wordt gevraagd de regeling goed te keuren. 

 

15. Jaaractieplannen 2019 hulpverleningszone 1 - advies  

De Zoneraad van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft in zitting van 03/12/2018 de 
jaaractieplannen 2019 in uitvoering van het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd. 

Aansluitend worden de jaaractieplannen 2019 voor advies aan de steden en gemeenten van de 
Hulpverleningszone overgemaakt. 

De jaaractieplannen 2019 kaderen in het meerjarenbeleidsplan en hebben betrekking op de 
bedrijfsvoering, de uitrusting, de risicobeheersing en de operaties, de vorming, de training en de 
opleiding (VTO). Aan de hand van deze jaaractieplannen moet het mogelijk zijn om op een efficiënte 
en effectieve wijze de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen verder uit te bouwen. 

Aan de raad wordt gevraagd de jaaractieplannen 2019 gunstig te adviseren. 

 

16. Samenvoegen van de parochie Sint-Petrus te Sint-Pieters-Kapelle met de te behouden 

parochie Sint-Niklaas te Slijpe - advies 

Aan de raad wordt gevraagd advies te geven omtrent de aanvraag van het bisdom Brugge i.v.m. de 
samenvoeging van de parochie Sint-Petrus te Sint-Pieters-Kapelle met de te behouden parochie Sint-
Niklaas te Sijpe. 

 

17. IKWV - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 

 

18. IKWV - voordracht 1 lid raad van bestuur en 1 lid raad van bestuur (in kader 

genderverhouding) 

 

19. IKWV - voordracht 1 lid raad van bestuur met raadgevende stem 

 

20. WVI - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene 

vergaderingen 

 

21. WVI - voordracht 1 lid raad van bestuur 

 

22. WVI - voordracht 1 lid raad van bestuur met raadgevende stem 

 



 
 

 

 

23. IVOO - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 

 

24. IVOO - voordracht 2 leden raad van bestuur 

 

25. IVOO - voordracht 1 lid raad van bestuur met raadgevende stem 

 

26. Infrax West - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 

 

27. Infrax West - voordracht 1 lid raad van bestuur, tevens lid van het regionaal bestuurscomité 

West-Vlaanderen en Kempen 

 

28. Infrax West - voordracht 1 lid raad van bestuur met raadgevende stem 

 

29. IMWV ov - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 

 

30. IMWV ov - voordracht 1 lid raad van bestuur 

 

31. TMVW ov - aanduiding 2 vertegenwoordigers en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 

 

32. TMVW ov - voordracht 1 lid raad van bestuur 

 

33. TMVW ov - voordracht 1 lid regionaal adviescomité domeindiensten IMWV 

 

34. TMVW ov - aanduiding 1 lid adviescomité secundaire diensten 

 

35. TMVS dv - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen 

 



 
 

 

 

36. TMVS dv - voordracht 1 lid raad van bestuur 

 

37. Efin - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene 

vergaderingen 

 

38. Efin - voordracht 1 lid raad van bestuur 

 

39. Gemeentelijke holding - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend 

vertegenwoordiger algemene vergaderingen 

 

40. OVCO - aanduiding 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 

algemene vergaderingen 

 

41. OVCO - voordracht 2 leden raad van bestuur 

 

42. OVCO - voordracht 2 leden raad van bestuur met raadgevende stem 

 

43. IVOO - buitengewone algemene vergadering dd. 26/03/2019 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

 

 

44. WVI - buitengewone algemene vergadering dd. 28/02/2018 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

 

 

45. IKWV - algemene vergadering dd. 20/03/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

 

 

46. Infrax west - algemene vergadering dd. 26/03/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

 

 



 
 

 

 

47. IMWV ov - buitengewone algemene vergadering dd. 12/03/2019 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

 

 

48. TMVW ov - buitengewone algemene vergadering dd. 22/03/2019 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

 

 

49. TMVS dv - buitengewone algemene vergadering dd. 20/03/2019 - bepalen mandaat 

vertegenwoordiger en standpuntbepaling  

 

 

50. Fluvius opdrachthoudende vereniging - bevestiging van de beheersoverdracht en de 

onderschrijving van een aandeel A - goedkeuring 

Door een (ook door de gemeente goedgekeurde) statutenwijziging van Infrax West is voorzien in een 
beheersoverdracht m.b.t. het statutair personeel richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vanaf 
1 april 2019. 

Gevraagd wordt om de beheersoverdracht met ingang van 1/04/2019 met betrekking tot het statutair 
personeel van Infrax West te bevestigen en om één aandeel A ter waarde van € 24,79 te 
onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius opdrachthoudende vereniging. 

Vermits de gemeente vennoot wordt van de opdrachthoudende vereniging dienen ook 
vertegenwoordigers en bestuurders aangeduid te worden. (Zie volgende agendapunten.) 

 

51. Fluvius opdrachthoudende vereniging -  aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 

plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 

 

52. Fluvius opdrachthoudende vereniging - voordracht 1 kandidaat bestuurder 

Voorgesteld wordt om de kandidaat-bestuurder die binnen Fluvius System Operator namens Infrax 
West benoemd wordt in de Raad van Bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurder van 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf 1/04/2019 tot aan de eerste 
algemene vergadering in het jaar 2025. Dit betreft een zgn. “interne beweging”. 

 

53. Vervoerregio Oostende - aanduiden 2 vertegenwoordigers vervoerregioraad van de 

Vervoerregio Oostende 

 

54. OVSG - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

 



 
 

 

 

55. Vereniging voor openbaar groen - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

 

56. VVSG - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

 

57. VVW - Westend Surfclub vzw - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

 

58. West-Vlaamse Politieschool vzw - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

 

59. De Lijn - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

 

60. West-Vlaams Woonkrediet - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

 

61. Ethias - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

 

62. De Watergroep - aanstellen 1 stemgerechtigde vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangende 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

 

63. De Watergroep - aanstellen 1 vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater 

 

64. Kringloopcentrum Kust vzw - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering, tevens 

lid raad van bestuur 

 

65. Middenkustpolder - aanduiden 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

 

66. Projectvereniging Perspectief - aanduiden 1 stemgerechtigd lid en 1 lid met raadgevende 

stem in de raad van bestuur 

 

67. Projectvereniging Kusterfgoed - aanduiden 1 stemgerechtigd lid en 1 lid met raadgevende 

stem in de raad van bestuur 

 



 
 

 

 

68. Beheersorgaan culturele infrastructuur, musea en bibliotheek - aanstellen 7 afgevaardigden 

van de inrichtende macht 

Voor het beheersorgaan culturele infrastructuur, musea en bibliotheek moeten er 7 afgevaardigden 
aangesteld worden op voorstel van de politieke fracties en volgens het proportioneel stelsel (stelsel 
D’Hondt) met aanduiding van minstens 1 lid per politieke fractie (volgens definitie artikel 36 van het 
decreet over het lokaal bestuur). 

Dit leidt tot volgende verdeelsleutel: 

CD&V  1  

Groen 0 1 lid raadgevende stem 

Lijst Dedecker 4  

N-VA 0 1 lid raadgevende stem 

Open VLD 2  

 

 

69. Woonwel - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

 

70. Woonwel - voordracht 1 lid raad van bestuur en 1 lid raad van bestuur (in kader 

genderverhouding) 

 

71. Beheerscomité scholengemeenschap - aanduiden 1 lid en 1 plaatsvervangend lid 

 

72. IJzer en Zee - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering 

 

73. IJzer en Zee - voordracht 1 lid raad van bestuur en 1 lid raad van bestuur (in kader 

genderverhouding) 

 

74. Lokaal overlegplatform - aanstellen 1 vertegenwoordiger algemene vergadering en 1 

vertegenwoordiger algemene vergadering met raadgevende stem 

 

75. FRGE - aanstellen 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervangend afgevaardigde gemeentebestuur 

in beleidsgroep  

 

76. Bekkenbestuur van het IJzerbekken - aanduiding 1 vertegenwoordiger en 1 

plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 



 
 

 

 

 

77. Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke - vaststellen aantal mandaten voorbehouden voor 

deskundigen in raad van bestuur 

Voorgesteld wordt om het aantal mandaten in de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Middelkerke die voorbehouden worden voor deskundigen vast te stellen op 4 (ipv 5). 

 

78. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening -  

vaststellen van het aantal leden en de maatschappelijke geledingen - goedkeuring 

De raad wordt gevraagd volgende samenstelling voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 

ordening goed te keuren: 

 De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bestaat uit 13 effectieve leden, 

waarvan er 8 deskundige zijn. 

 Maatschappelijke geledingen binnen de gemeente die worden opgeroepen om 

vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers voor te dragen: 

Maatschappelijke geleding Aantal vertegenwoordigers 

verenigingen van werkgevers 1 

werknemersverenigingen 1 

verenigingen van landbouwers 1 

milieuverenigingen 1 

toeristische sector 1 

 

 

79. Verrichtingen van dagelijks bestuur - hervaststelling 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het begrip ‘dagelijks bestuur’ in het kader van het decreet 
lokaal bestuur vast te stellen als volgt: 

- alle uitgaven in kader van overheidsopdrachten, die verrekend worden op kredieten ingeschreven 
in het exploitatiebudget, met inbegrip van meerjarige overeenkomsten; 

- alle uitgaven in kader van overheidsopdrachten waarvan de waarde minder is dan de drempel 
voorzien in artikel 42, §1, 1°, a) van de wet overheidsopdrachten, die verrekend worden op 
kredieten ingeschreven in het investeringsbudget, met inbegrip van meerjarige overeenkomsten; 

- beslissingen inzake overheidsopdrachten tot wijziging van de raming met maximaal 10% of tot 
wijziging van de voorwaarden die een verhoging met maximaal 10% van de raming goedgekeurd 
door de gemeenteraad betreffen; 

- elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van art. 42 §1, 2° wet overheidsopdrachten, 
ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht. De oorspronkelijke opdracht dient door de 
gemeenteraad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag (dit is de waarde van 
de oorspronkelijke opdracht inclusief alle herhalingen) het drempelbedrag van het dagelijks 
bestuur overschrijdt; 



 
 

 

 

- alle bijkomende uitgaven, die ingevolge wijziging aan de gegunde opdracht, nodig worden geacht, 
met naleving van de herzieningsclausules beschreven in artikelen 37 en 38 van het KB uitvoering 
overheidsopdrachten (KB van 14/01/2013 zoals gewijzigd bij KB van 22 juni 2017); 

- alle uitgaven die geen overheidsopdrachten zijn, met uitzondering van subsidies, 
investeringstoelagen, borgstellingen en daden van beschikking van onroerende goederen. 

 

80. Verrichtingen die uitgesloten worden van het visum van de financieel directeur - 

hervaststelling 

De gemeenteraad dient de voorwaarden te bepalen waaronder de financieel directeur zijn 
bevoegdheid inzake het verlenen van een voorafgaand visum uitoefent. 

Er wordt voorgesteld, op advies van de financieel directeur, volgende verrichtingen uit te sluiten van 
de visumverplichting:  

- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode tot één jaar  
(bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor dezelfde 
functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze bepaling); 

- de financiële verbintenissen lastens het exploitatiebudget die resulteren in een uitgaande netto-
kasstroom waarvan het bedrag niet hoger is dan € 8.500 (exclusief BTW), met uitzondering van 
subsidies (toelagen). 

Om te bepalen of een voorgenomen financiële verbintenis binnen de perken van de vrijstelling valt 
moet het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis in rekening worden 
gebracht. Voor verbintenissen van onbepaalde duur wordt rekening gehouden met een forfaitaire 
looptijd van 4 jaar of 48 maanden.  

 

81. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - 

goedkeuring  

Aan de raad wordt gevraagd het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein goed te keuren. 

Het retributiereglement gaat in vanaf 01/01/2019 voor een termijn eindigend op 31/12/2019. 

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met verwijzing 
naar de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.  

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voor-
afgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die 
uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 

 

82. Toerisme Middelkerke vzw - vaststellen verdeelsleutel Raad van Bestuur - goedkeuring  

De gemeenteraad moet de verdeelsleutel bepalen voor de verdeling van de door de gemeenteraad 
voor te dragen 12 kandidaten onder de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad, waarbij iedere 
fractie vertegenwoordigd moet zijn. 

Goedkeuring wordt gevraagd om de 12 bestuurders als volgt te verdelen tussen de politieke fracties: 



 
 

 

 

CD&V   2 bestuurders 

LDD   7 bestuurders 

Groen   1 bestuurder 

N-VA   1 bestuurder 

Open-VLD    1 bestuurder 

 

83. Opzegging samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Middelkerke vzw - goedkeuring 

Het gemeentebestuur wenst het overleg met het middenveld inzake toerisme op een andere manier te 
organiseren en wil de besluitvorming met betrekking tot het toeristisch beleid centraliseren binnen het 
gemeentebestuur. 

In dit kader wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de vzw 
Toerisme Middelkerke op te zeggen (overeenkomstig de modaliteiten vervat in die overeenkomst). 

 

84. Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger (cat. A) in de algemene vergadering  - 

goedkeuring 

Aan de raad wordt gevraagd: 

- Kennis te nemen van het van rechtswege beëindigd zijn van het mandaat van de heer Michel 
Landuyt als lasthebber van de gemeente Middelkerke categorie A binnen Toerisme 
Middelkerke vzw door het vernieuwen van de gemeenteraad.  

- De heer Tom Dedecker, schepen van toerisme van de gemeente Middelkerke, aan te duiden 
als vertegenwoordiger van de gemeente Middelkerke (categorie A) in de Algemene 
Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw. 

- De heer Jean-Marie Dedecker, burgemeester van de gemeente Middelkerke, aan te duiden 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Middelkerke (categorie A) in de 
Algemene Vergadering van Toerisme Middelkerke vzw.  

 

85. Toerisme Middelkerke vzw - voordracht 12 leden raad van bestuur 

(De verdeelsleutel werd vastgesteld bij een vorig agendapunt tijdens deze zitting.) 

 

 

 
Zitting geheven om ……. uur 

 
De voorzitter 

 

 
Tom Dedecker 

 


