
Zitting Gemeenteraad 18/12/2019
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, L. Landuyt, G. Galle, C. Niville, 
D. De Poortere, S. Van den Bossche, A. Goethaels, L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, 
M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: H. Dierendonck, schepen;

K. Claeys-Goemaere, B. Ryckewaert, raadsleden;

18. AGB - meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
van de lokale en de provinciale besturen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op artikel 15 van de statuten van het AGB Middelkerke waarbij bepaald wordt dat het vaststellen 
van het meerjarenplan 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 het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Middelkerke, vastgesteld door de raad van 
bestuur in zitting van 26/11/2019(6);

Overwegende dat het beschikbaar budgettair resultaat ieder jaar positief is;

Overwegende dat de autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan positief is;

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van B. Vandekerckhove, F. Annys, M. Declerck, G. Galle, F. Spaey en J. Töpke die 
zich onthouden.
Beslist: 



Artikel 1: 

Het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Middelkerke wordt goedgekeurd, financieel in evenwicht 
als volgt:

Beschikbaar budgettair 
resultaat

Autofinancieringsmarge

2020 3.101.755 58.471
2021 3.053.527 76.112
2022 2.932.279 68.092
2023 2.961.032 68.092
2024 2.980.331 58.639
2025 2.999.630 58.639

Stemming: 16 stemmen voor, 6 onthoudingen

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.

Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd., Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom 
Dedecker.

de algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker
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