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

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, 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: K. Claeys-Goemaere, B. Ryckewaert, raadsleden;

9. Statuten Land- en tuinbouwraad - wijzigingen - goedkeuring
Gezien het gemeenteraadsbesluit dd. 11/04/2013(22) houdende goedkeuring van de statuten land- en 
tuinbouwraad;

Gezien het voorstel om de statuten te wijzigen wegens:

- de ontzuiling van de samenleving met een impact op de samenstelling van de adviesraad, 
inzonderheid het opheffen van de paritaire samenstelling tussen de 2 klassieke landbouworganisaties;

- het toepassen van decretale verplichtingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur 
(inzonderheid wat de voorzitter betreft);

- de verkiezingen van een secretaris in de schoot van de organisatie;

- het ontdubbelen van de functie van secretaris en penningmeester;

Gezien het ontwerp van wijzigingen;

Gezien het verslag van de land- en tuinbouwraad dd. 18/02/2019;

Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist: 
Artikel 1:
In de statuten land- en tuinbouwraad, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 11/04/2013(22), 
wordt:

- in artikel 3.1 de eerste zinsnede die begint met “Er zijn” en eindigt met “Algemeen Boerensyndicaat” 
geschrapt en vervangen door:

“Er zijn maximum 14 stemgerechtigde leden:

 Leden zijn afgevaardigd door de Bedrijfsgilde en/of door het Algemeen Boerensyndicaat;



 Leden zijn landbouw(st)er in hoofdberoep en hebben een bedrijfszetel op het grondgebied 
Middelkerke of zijn gehuwd/hebben een samenlevingscontract met een landbouw(st)er;

- artikel 4 geschrapt en vervangen door: 

“Art. 4. – Voorzitter

Onder de stemgerechtigde leden wordt er een voorzitter gekozen. De aanduiding gebeurt bij de 
voordracht van de stemgerechtigde leden.” 

- artikel 5 geschrapt en vervangen door:

“Art. 5. – Ondervoorzitters

Onder de stemgerechtigde leden worden twee ondervoorzitters aangeduid. De aanduiding 
gebeurt bij de voordracht van de stemgerechtigde leden.

De oudste in leeftijd vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.”

- artikel 6 geschrapt en vervangen door: 

“Art. 6. – Secretaris

Onder de stemgerechtigde leden wordt een secretaris gekozen. De aanduiding gebeurt bij de 
voordracht van de stemgerechtigde leden. 

De secretaris is belast met de verslaggeving, de voorbereiding en opvolging van de 
vergaderingen en in het algemeen de administratieve werking van de Land- en tuinbouwraad.”

- een nieuw artikel 6 bis ingevoegd als volgt:

“Art. 6 bis. – Penningmeester

De penningmeester van de Land- en tuinbouwraad is een ambtenaar van de gemeente, 
aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. 

De penningmeester ondersteunt de voorzitter en secretaris bij het opmaken van de agenda en 
verslag.”

Artikel 2:
De wijzigingen bedoeld in artikel 1 treden onmiddellijk in werking. 

Artikel 3:
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 4:
Afschrift van dit besluit aan de betrokken dienst.  

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

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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