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Voorwoord 

 

Elk jaar staat het bestuur voor de opgave om voor het einde van het jaar het budget van het 

volgende jaar te laten vaststellen door de raad. Gezien het budget moet passen binnen het 

meerjarenplan, en aangezien het meerjarenplan in evenwicht moet zijn, geldt eigenlijk ook de 

verplichting dat het budget in evenwicht is. Dat betekent dat het resultaat op kasbasis positief 

moet zijn en dat de autofinancieringsmarge wel negatief mag maar ten minste even groot moet zijn 

als het bedrag dat hiervoor voor het betrokken jaar in het (intussen eventueel aangepaste) 

meerjarenplan staat.   

Voor 2015 bedraagt het resultaat op kasbasis 1.539.996 euro en is het bedrag van de 

autofinancieringsmarge 1.471.811 euro wat overeenstemt met het bedrag in het intussen 

aangepaste meerjarenplan.  

 

Het budget heeft vooral een beleidsfunctie. Met het budget keurt de raad immers de belangrijkste 

beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor 2015 goed.  

Hierna volgt een korte samenvatting van een aantal beleidsbeslissingen.  

Inzake de bibliotheek werd beslist om niet langer in te zetten op een uitbreidingsscenario maar om 

de huidige hoofdbibliotheek her in te richten. Voor 2015 wordt een bedrag voorzien voor de aanpak 

van de waterproblematiek in de kelder. Een jaar later volgt de grote renovatie met tevens 

implementatie van de RFID.  

Aan de bedragen van de subsidies aan verenigingen wordt in de sectoren van jeugd, sport en cultuur 

niet geraakt desondanks de daling van subsidies vanuit Vlaanderen. 

Voor de vrije tijdsector wordt er volgend jaar ook geïnvesteerd in een nieuw software pakket.  

Ook de diensten stedenbouw en milieu zullen aan de slag gaan met nieuwe software om helemaal 

klaar te zijn voor de digitale bouwaanvraag en op termijn voor de omgevingsanalyse.  

Een andere belangrijke investering in ICT is de hernieuwing van de server.  

Op vlak van de toelagen is er een nieuwe toelage voor de PWA-werking (750 euro) en wordt er een 

fonds voor Europese projecten in het leven geroepen. Het bedrag van toelage aan het 

verbroederingscomité wijzigt.  

De dienst stedenbouw krijgt de opdracht om volgend jaar te werken aan een RUP voor het BPA Hof 

ter Ede en de dienst mobiliteit zal op haar beurt werken aan het mobiliteitsplan. 

Voor de technische dienst wordt volgend jaar nieuw werkmateriaal aangekocht : een werkarm voor 

takkenschaar en klepelmaaier (65.000 euro), een zuigwagen (65.000 euro), een tweedehands 

vrachtwagen met haakarmsysteem (80.000 euro) en een remorque met ontstoppingsunit (9.000 

euro). 

De grote projecten voor de dienst infrastructuur naast de SPAM-projecten in 2015 zijn de realisatie 

van parkeerplaatsen in de Melingstraat, de realisatie van de doorsteek op het sportterein Meos, de 

gedeeltelijke renovatie van de brandweerkazerne, de luifel op de dienst infrastructuur, de muur 

aan het kerkplein van de Sint-Barbara Kerk en de start van de renovatie van de KUMA en het 

nieuwbouwproject op de site van de KUMA.   

Verder krijgt de dienst lokale economie vanaf 2015 een eigen werkingsbudget.  

Op vlak van personeel zijn de wijzigingen minimaal en worden de inkomsten geoptimaliseerd.  

In het onderwijs tenslotte worden met ingang van 1 september 2015 binnen de KUMA de niet-

gesubsidieerde uren stop gezet en krijgt de Gemeentelijke Basisschool nieuw schoolmeubilair ten 

bedrage van 10.000 euro.  

 

Aan de raad wordt gevraagd om goedkeuring te geven aan het budget zodat er kredieten 

beschikbaar kunnen gesteld worden om het beleid uit te voeren.  

 

Maldegem, 2 december 2014 

 

Marleen Van den Bussche – Burgemeester   Tijs Van Vynckt – Gemeentesecretaris 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidsnota 
  

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) 
Marktstraat 10 
9990 MALDEGEM 
 
Secretaris : Van Vynckt Tijs 
Financieel Beheerder : Dombret Isabelle 



Verklarende nota 
 

1. Beleidsnota 
Dit geeft een totaaloverzicht weer van alle strategische doelstellingen, beleidsdoelstellingen, 
actieplannen en acties zowel de prioritaire en de niet-prioritaire doelstellingen met ramingen 
van de te verwachten ontvangsten en uitgaven. 
 

2. Doestellingennota  
Dit rapport geeft alleen de prioritaire beleidsdoelstellingen weer die betrekking hebben op het 
financiële boekjaar. De raming van de te verwachten uitgaven en ontvangsten worden per 
actieplan weergegeven.  

 
3. Doestellingenbudget  

Dit rapport geeft de ramingen van de te verwachte ontvangsten en uitgaven weer van alle 
prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid, en dit gegroepeerd per beleidsdomein. 

 
4. Financiële toestand 

Dit rapport bevat een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget in vergelijking 
met deze van het meerjarenplan. Daarnaast wordt ook de autofinancieringsmarge van het 
budget vergeleken met deze van het meerjarenplan. Uit dit rapport blijkt dat het budget in het 
meerjarenplan past aangezien aan de voorwaarden wordt voldaan: 

- Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter of gelijk aan nul 
- De autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter of gelijk 

aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde jaar in het meerjarenplan. 
 
Daarnaast moet de doelstellingennota van het budget voor het financiële boekjaar de 
beleidsdoelstellingen en actieplannen hebben die ook in de strategische nota van het 
meerjarenplan zijn opgenomen. 

 
5. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

De bevoegdheid voor het bepalen en vaststellen van de wijze waarop de 
overheidsopdrachten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan is een 
bevoegdheid van de gemeenteraad, tenzij deze vallen onder het begrip dagelijks bestuur of 
als deze overheidsopdrachten voorkomen op deze lijst. Deze lijst maakt het mogelijk om in 
alle transparantie een beslissing te nemen over deze delegatie van bevoegdheden.  

 
6. De lijst met daden van beschikking  

De bevoegdheid voor daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen is een 
bevoegdheid van de gemeenteraad, tenzij deze daden van beschikking nominatief in de 
deze lijst zijn opgenomen. 

 
7. De lijst met de nominatief toegekende subsidies 

Als de toegekende subsidies niet opgenomen zijn in een reglement dat door de 
gemeenteraad werd goedgekeurd, dan moeten deze toegekende subsidies opgenomen 
worden in de lijst. 
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Strategische doelstelling nr. 001: Maldegem is een aangename gemeente 
om te leven en te wonen met focus op het welbevinden voor alle 
Maldegemnaars en met aandacht voor specifieke doelgroepen. 

 

         

 Beleidsdoelstelling nr. 001.001: We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en 

weldoordacht om te gaan met de ruimte. 

   
Actieplan nr. 001.001.001 We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van masterplannen en 
andere ruimtelijke plannen. 

         

   Actie nr. 001.001.001.001 We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum. 

    Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om een toekomstvisie voor Maldegem-Centrum te ontwikkelen tegen 2050. De 
grote lijnen binnen deze visie zijn reeds gekend.  
We wensen in de huidige legislatuur deze visie gradueel te verfijnen en reeds enkele deelprojecten uit te voeren. 
1. - Diverse wijzigingen en voorstellen moeten juridisch vastgelegd worden in stedenbouwkundige verordeningen. De 
dienst ruimtelijke ordening zal in eigen beheer ondermeer de gabarieten in Maldegem-centrum vastleggen tegen het 
midden van deze legislatuur. 
2. - Het Bijzonder Plan van Aanleg voor Hof ter Eede wordt vervangen door een Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Het is de 
bedoeling dit gebied beter te laten aansluiten op wat reeds in een eerste ontwerp voor deze toekomstvisie werd 
voorgesteld.  
3. - We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit wordt opgenomen in een 
mobiliteitsplan, zoals vermeld onder de actie 1419/002/002/004/001. 
4. - Het Sint-Annapark wordt reeds vanaf 2014 opnieuw ingericht conform de toekomstvisie. U vindt deze actie terug 
onder de actie 1419/002/004/002/003. 
5.  - Omdat wij geloven in het particuliere initiatief, zoeken we hoe we deze particuliere initiatieven mee vorm kunnen 
geven binnen deze toekomstvisie. 
Voor diverse acties kunnen we rekenen op een subisdiëring (maximum 70.000€) van het Agentschap Ondernemen via het 
project 'kernversterkende maatregelen'. Voor Maldegem werden 3 projecten weerhouden: een website ten behoeve van 
de lokale ondernemers, de visiebepaling omtrent de creatie van randparkings en de opmaak van stedenbouwkundige 
verordeningen voor de Nieuwstraat. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 55.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -55.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.001.001.002 We realiseren de Toekomstvisie 2050 voor Adegem-centrum 

    Het bestuur heeft zich eveneens tot doel gesteld om een toekomstvisie voor Adegem-Centrum te ontwikkelen tegen 2050. 
De grote lijnen binnen deze visie zijn reeds gekend.  
We wensen in de huidige legislatuur deze visie gradueel te verfijnen en een stappenplan op te maken. 
1. - In 2016 beschikken we over een ruimtelijk uitvoeringsplan, geconcretiseerd in een stappenplan.  
2. - We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit wordt opgenomen in een 
mobiliteitsplan, zoals vermeld onder de actie 1419/002/002/004/001. 
3. - we ondersteunen eveneens particuliere initiatieven, die conformeren met de Toekomstvisie 2050 voor Adegem 
Centrum. 
 
 
 
 
 
 
 

 



       

 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Beleidsnota 2015 
 

 

p. 2/46 
 

 

       

         

   Actie nr. 001.001.001.003 We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 14.902,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -14.902,00 0,00 

   
Actieplan nr. 001.001.003 De gemeente zet in op een efficiënt en effectief beleid betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties. 

         

   Actie nr. 001.001.003.001 De gemeente stelt zich op als sanctionerend initiatiefnemer. 

    Voor wat betreft de sanctionerende bevoegdheid in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) blijven 
we verder samen werken met de Provinciaal Sanctionerend GAS-ambtenaar.  
Het Algemeen Politiereglement omtrent de GAS wordt herschreven conform de wettelijke wijzigingsbesluiten, evenals om 
een goede uitvoering te kunnen geven aan de protocolovereenkomst tussen gemeente en provincie. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 3.045,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -3.045,00 0,00 0,00 
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 Beleidsdoelstelling nr. 001.002: We stimuleren een betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam 

woningaanbod. We beogen hierbij een goede sociale mix. 

   
Actieplan nr. 001.002.001 De gemeente geeft vaste vorm aan het gemeentelijk woonbeleid 

         

   Actie nr. 001.002.001.001 Het Wooncentrum Meetjesland neemt de regisseursrol van het gemeentelijk woonbeleid op zich 

    Woonwijzer heeft de afgelopen jaren heel wat ervaring opgebouwd op het vlak van het lokaal woonbeleid.  
Om de eigen personeelskosten te blijven beperken, is het aangewezen om de werking met WoonWijzer op te drijven, 
hoofdzakelijk op het vlak van de procescoördinatie en -opvolging. In de loop van 2015 moet worden beslist of we na het 
verlopen van het huidige contract met Woonwijzer (31/10/2015) dit contract al dan niet zullen verlengen, rekening 
houdend met het gegeven dat de subsidiëring van het Vlaamse Gewest gehalveerd wordt vanaf 2016.  
De gemeente blijft ook na deze datum het huisvestingsbeleid ondersteunen en zal de wettelijk en decretaal verplichte 
taken uitvoeren. Dit houdt in dat wij vanaf 1 november 2015 ofwel zullen verder werken met Woonwijzer, ofwel een 
huisvestingsambtenaar aanstellen. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 31.703,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -31.703,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.002.001.002 Maldegem activeert de 'slapende' gronden en panden en gaat leegstand en verwaarlozing van 
panden tegen. 

    We beschikken hiervoor over een leegstandsregister, een register onbebouwde percelen en een register tweede verblijven. 
Deze registers worden continu geupdated. 
Om deze gronden en panden te activeren, wordt een verhoogde heffing ingevoerd. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 263.000,00 0,00 0,00 

    Saldo 263.000,00 0,00 0,00 
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 Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Maldegem zet in op een maximale spreiding en participatie van het 

vrijetijdsaanbod en zodoende levendige leefkernen. 

   
Actieplan nr. 001.003.001 Maldegem stimuleert en ondersteunt de projecten en initiatieven van derden, die 
bijdragen tot de opbouw en de versteviging van het sociaal weefsel in de verschillende leefkernen. 

         

   Actie nr. 001.003.001.001 Maldegem voorziet in een fonds dat het mogelijk maakt voor de organisatoren om via het 
ontvangen van een gemeentelijke subsidie welbepaalde initiatieven die de samenhang in de buurt bevorderen, te 
organiseren. 

    Het huidige cultuurfondsreglement zullen we herwerken tot een reglement dat het mogelijk maakt voor cultuur-, jeugd- en 
andere verenigingen, alsook voor de individuele burger, om gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven te 
organiseren. 
Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de lokale verankering en betrokkenheid van de buurtbewoners. 
 
indicatoren: 
1. - we beschikken over een herwerkt reglement tegen september 2014, i.c. de start van de seizoenswerking van onze 
vrijetijdsdiensten. 
2. - het aantal aanvragen op jaarbasis weerspiegelt de respons van de verenigingen en de individuele initiatiefnemers om 
via dit nieuwe reglement gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven te organiseren. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 4.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 3.810,40 0,00 0,00 

    Saldo -189,60 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.001.002 Maldegem maakt werk van een evenementenbeleid met een centraal aanspreekpunt en loket. 

    Het integraal proces  'ondersteuning externe evenementen' wordt in eigen beheer verder uitgeschreven.  
Belangrijk hierbij is de onderlinge afstemming van alle relevante reglementeringen en deelprocessen, die vaak 
dienstgerelateerd zijn. Daarna gaan we over tot de praktische uitwerking en vertaling van dit proces. De 'ondersteuning 
van externe evenementen' wordt gecoördineerd via een centraal aanspreekpunt. In de loop van 2015 beslist het bestuur 
over de aankoop van een softwarepakket op basis van CRM.  
We evalueren de werking van het UiTloket op basis van het aantal aanvragen voor evenementen via dit UiTloket. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 35.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -35.000,00 0,00 

   
 
Actieplan nr. 001.003.002 Maldegem optimaliseert de ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de lokale 
verenigingen 

         

   Actie nr. 001.003.002.001 We ondersteunen de socio-culturele verenigingen via het reglement voor subsidiëring van het 
plaatselijk cultureel werk en binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomsten. 

    Het huidig subsidiereglement voor plaatselijk cultureel werk, alsook de erkenningsprocedure voor culturele verenigingen, 
zullen worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Voor diverse recreatieve verenigingen die een sociale functie vervullen, 
maar noch als culturele noch als sportieve vereniging erkend kunnen worden, voorzien we een aparte 
erkenningsmogelijkheid. 
In het kader van het decreet voor lokaal cultuurbeleid voorzien we hiervoor een bedrag van 0,8 euro per inwoner. 
 
Indicatoren: 
1. - Het reglement voor subsidiëring van het plaatselijk cultureel werk is tegen eind 2014 geëvalueerd en geoptimaliseerd. 
2. - Het aantal erkende culturele verenigingen en het aantal subsidiedossiers bepalen mee het effect van dit reglement. 
3. - Het krediet van 19.000 euro wordt verdeeld over: 
       a. sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding en  amateuristische kunstbeoefening: 11.000 euro 
       b. muziekmaatschappijen: 8.000 euro 
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    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 19.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -19.000,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.002.002 We blijven de kermis- en wijkcomités ondersteunen. 

    We stimuleren een gezond en positief kermis- en feestbeleid. We ondersteunen initiatieven ter versterking van het sociale 
weefsel in onze gemeente op basis van een transparant reglement: de kermissen in de vijf leefkernen komen in 
aanmerking voor subsidiëring, de wijkcomités kunnen rekenen op een logistieke ondersteuning.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 18.592,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -18.592,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.002.003 We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement. 

    Hoewel de Vlaamse subsidies zullen afnemen, blijft de gemeente een zoals in 2014 afgesproken bedrag investeren in onze 
jeugdbewegingen en jeugdwerk  .  
1. - werkingssubsidies voor jeugdbewegingen worden uitbetaald op basis van het aantal leden, leiding, activiteiten, 
bijzondere inspanningen voor de gemeente, eigen magazine, extra inspanningen voor kinderen met een beperking. 
2. - Kampsubsidies worden uitbetaald aan de jeugdbewegingen op basis van de kostprijs van het verblijf, de afstand 
tussen Maldegem en de kampplaats, het aantal deelnemers en het aantal kampdagen. 
3. - De subsidiëring voor de kadervorming van onze jongeren 
4. - de subsidiëring voor het plaatsen van een tent voor de organisatie van een fuif in het kader vaneen feesteditie of bij 
een initiatief van bovengemeentelijk karakter 
5. - de jaarlijkse toelage aan de jeugdraad 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 19.950,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 13.500,00 0,00 0,00 

    Saldo -6.450,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.002.004 We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement volgens de 
overeengekomen convenanten. 

    Ten opzichte van vorige dienstjaren wensen wij de subsidiëring toe te spitsen op de echte jeugdwerking. Binnen dit 
krediet voorzien we ondermeer subsidies voor de convenant Oranje, een vzw met specifieke aandacht voor personen met 
een beperking, jeugdhuis De Redekiel, de studentenvereniging Maldo, de jeugddansvereniging Katootje en het 
jeugdverbroederingcomité. 
Hoewel de subsidie van de Vlaamse Overheid zal dalen ten opzichte van 2014 blijft de gemeente de bedragen in de 
convenanten respecteren. 
De evaluatie gebeurt aan de hand van een door hen in te dienen jaarverslag, inclusief financiële verantwoording. De 
indicatoren zijn opgenomen in de respectieve convenanten. Dit jaarverslag moet bij de jeugddienst ingediend worden vóór 
eind maart van het jaar, volgend op het relevante prestatiejaar. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 25.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 18.928,01 0,00 0,00 

    Saldo -6.071,99 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.002.005 We ondersteunen de erkende sportverenigingen financieel via een transparant subsidiereglement. 

    De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement. 
Het huidig reglement 'kwaliteitsvolle sportclubs' in in werking getreden vanaf 1 september 2014. Maldegem besliste dat de 
budgetdaling vanuit Vlaanderen geen impact op de uitbetaling van de middelen aan de sportverenigingen mag hebben. 
Het inzaaien en bemesten van de sport grasvelden blijft een taak van onze groendienst, het maaien wordt toegewezen 
aan de respectieve clubs.  
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    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 42.265,81 0,00 0,00 

    Ontvangsten 24.090,83 0,00 0,00 

    Saldo -18.174,98 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.002.006 We ondersteunen de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle jeugdwerking en 
met een bijzonder accent op de professionalisering en de onderlinge samenwerking. 

    Het reglement op de impulssubsidies werd in de loop van 2014 geactualiseerd binnen het kader van het decreet Lokaal 
Sportbeleid.  Het bestuur heeft het standpunt ingenomen dat de verminderde subsidiëring van Vlaanderen geen impact 
mag hebben op de uitbetaling van de financiële middelen aan de verenigingen. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 19.724,04 0,00 0,00 

    Ontvangsten 18.737,84 0,00 0,00 

    Saldo -986,20 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.002.007 We organiseren jaarlijks een vrijetijdsmarkt. 

    Tijdens een jaarlijkse "vrijetijdsmarkt" stellen de lokale verenigingen, 4de pijlerprojecten en gemeentelijke 
vrijetijdsdiensten hun werking aan de bevolking voor met het oog op gemeenschapsvorming en verhoogde participatie. 
Het concept werd geactualiseerd. Het aantal deelnemende verenigingen en bezoekersindicaties meten het succes van 
deze vrijetijdsmarkt. 
De verenigingengids stellen we digitaal ter beschikking. Deze digitale gids wordt permanent bijgewerkt. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 4.763,00 0,00 0,00 

    Saldo -237,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.002.008 Via de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ondersteunen we projecten met betrekking tot N/Z-
relaties. Een N/Z-ambtenaar coördineert de N/Z-werking binnen onze gemeente. 

    Via het subsidiereglement van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (ROM) ondersteunen wij projecten met 
betrekking tot 4de pijlerprojecten en de Noord/Zuid-relaties, gelinkt aan de inwoners van Maldegem. We oefenenen een 
interne controle uit op de verdeling van de gelden naar deze projecten of naar eventuele noodhulp op basis van de criteria 
in de statuten en het reglement. 
De gemeentelijke administratie ondersteunt en faciliteert de acties van de ROM en de N/Z-verenigingen en trekt de 
gemeentelijke initiatieven. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 49.476,20 0,00 0,00 

    Ontvangsten 19.563,26 0,00 0,00 

    Saldo -29.912,94 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.002.009 Ook  in het kader van de verbroedering stellen wij onze derde wereldprojecten voor. 

    Elk kiest één van de verbroederingsgemeenten een project omtrent ontwikkelingshulp. Elke gemeente ondersteunt 
financieel het gekozen project. Indien Maldegem een project kiest, wordt de financiële inbreng van de gemeente 
verdubbeld. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 3.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -3.000,00 0,00 0,00 
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Actieplan nr. 001.003.003 De inwoners en de verenigingen vinden in elke leefkern voldoende 
basisinfrastructuur, met gelegenheid tot ontmoeting en deelname aan diverse vrijetijdsactiviteiten. Deze 
infrastructuur voldoet aan de huidige en toekomstige behoeften. 

   Actie nr. 001.003.003.001 We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente 
ruimte en het jeugdhuis De Redekiel. 

    Het bestuur wil  door renovatie en uitbreiding van de KUMA enerzijds plaats bieden voor de werking van de KUMA, de 
Academie voor Woord, Muziek en Dans, de Muziekmaatschappij en Jeugdhuis-JOC de Redekiel. Anderzijds wil het bestuur 
een oplossing bieden voor de huisvestingsproblematiek bij fuiven en andere evenementen. In het nieuwe gebouw wordt 
ook minstens één ruimte voorzien die permanent als expositieruimte kan gebruikt worden.  De nieuwe site is gerealiseerd 
in 2016 voor een bedrag dat momenteel geraamd wordt op 3.000.000 euro 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 1.991.490,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -1.991.490,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.003.002 We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek. 

    Het hoofdfiliaal van onze bibliotheek is aan renovatie en opfrissing toe. Voor 2015 zorgen we voor de renovatie van de 
kleder, in 2016 volgt dan de opfrissing van de bibliotheek zelf. 
De uitleenpost van Kleit krijgt in 2017 een ander en beter geschikt onderkomen met het oog op de optimale invulling van 
het gemeentelijk patrimonium en rationeel energieverbruik, zonder dat we hiervoor de kwaliteit van de dienstverlening 
laten verminderen.  
Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om een basisdienstverlening voor de burgers van deze leefkeren ter 
organiseren in deze bibliotheekfilialen, waarbij de bibliotheekbedienden in eigen beheer worden opgeleid - zie actie 
1419/004/002/004/001. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 100.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -100.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.003.003 We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke 
speelruimten. 

    We voorzien in extra laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren via kleine ingrepen in de openbare 
ruimte en op speelterreinen. We denken hierbij aan extra voetbalgoals, bankjes, open barbecueplaats, aanleg van 
basketbalpleintjes, petanquebanen, outdoor fitness, ...  
In eerste instantie concentreren we ons op een nieuwe en/of 'jonge' wijk In 2015 is er de realisatie in het 
Dappersbroekelken, en, indien mogelijk, ook de Adrialaan. In 2016 volgt dan het Vredesplein.  
We willen tevens ingaan op vragen van buurtbewoners.  
De personele ondersteuning gebeurt door onze eigen diensten. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 14.300,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -14.300,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.003.005 We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad. 

    Reeds enkele jaren blijkt de uitschuifbare tribune aan vervanging toe. Op langere termijn zal dit ook leiden naar 
problemen omtrent de veiligheid van onze bezoekers.  Eerste aandacht gaat hierbij naar de vernieuwing van de 
geluidsinstallatie en de aankoop van 'gepersonaliseerd' servies. 
In 2018 vervangen we de uitschuifbare tribune in de polyvalente zaal. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 5.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -5.000,00 0,00 
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   Actie nr. 001.003.003.006 We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur. 

    Het gebruik van de sporthal De Berken blijft noodzakelijk, gelet op de nood aan een goede sportinfrastructuur in onze 
gemeente. Daarom voorzien we in deze beleidsperiode de nodige budgetteen voor aan passingswerken aan de sportvloer 
en/of het vernieuwen van het sportmateriaal.  
Via een overeenkomst met de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voorzien we in een tweede voetbalterrein voor FC-Kleit. 
De gebruiksovereenkomsten van de sportclubs worden herwerkt om te streven naar een efficiënt beheer en onderhoud 
van onze sportinfrastructuur. 
We ontwikkelen in 2015 een actuele visie omtrent de verdere toekomst van ons zwembad. Afhankelijk van deze visie 
wordt deze verder uitgewerkt in de daaropvolgende jaren. In 2015 wordt er alvast prioriteit gegeven aan het 
'energiedossier'. 
 

  Actieplan nr. 001.003.004 Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor 
kansengroepen. 

         

   Actie nr. 001.003.004.001 De vrijetijdsdiensten werken nauw samen met het OCMW en Welzijnschakels  met het oog op een 
verhoogde participatie van kansengroepen. 

    In het kader van Lokale Netwerken, zoals voorzien in het Participatiedecreet, voeren we de afsprakennota 
'vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in Maldegem 2014-2019' verder uit.  We herbekijken de percentages van de 
rechtstreekse korting aan gereichtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming en de doelgroep van de 
kansarmen.  
Verder pogen we de Maldegemse verenigingen vanaf 2015 mee te krijgen in ons verhaal om eenveens korting toe te 
kennen op het inschrijvingsgeld om de participatie van kansengroepen te verhogen. 
De gemeentelijke vrijetijdsdiensten organiseren toeleidings- en begeleidingsactiviteiten, die ervoor zorgen dat de 
doelgroep op een laagdremplige manier in aanraking komt met het gemeentelijke vrijetijdsaanbod en de locaties waar 
deze activiteiten doorgaan. We werken voor deze actie nauw samen met het OCMW in het algemeen, en met de 
inclusieambtenaar in het bijzonder. 
Bij alle activiteiten van de vrijetijdsdiensten worden er 10% voorbehouden plaatsen voor deze doelgroepen voorzien tot 14 
dagen vóór aanvang van de activiteit. 
We betalen voor deze doelgroepen het inschrijvingsgeld. 
Na screening door het OCMW wordt er een terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor het lidmaatschap van een 
jeugdbeweging voorzien voor kinderen van gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of van kinderen 
die behoren tot de doelgroep van kansarmen. 
We onderzoeken de mogelijkheid tot introductie van een regionale UiTpas en leggen de resultaten van dit onderzoek voor 
aan het bestuur, dat dan oordeelt over de opportuniteit voor de invoering van deze regionale UiTpas. 
De personele middelen worden benomen op het overig beleid. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 4.787,46 0,00 0,00 

    Ontvangsten 4.787,46 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.003.004.002 Maldegem organiseert in de verschillende leefkernen laagdrempelige culturele activiteiten met het 
oog op een verhoogde participatie van personen uit kansengroepen. 

    In samenwerking met het OCMW en de dienst N/Z organiseert het gemeenschapscentrum in 2014 een multicultureel 
festival voor de scholen. We zetten hiervoor diverse toeleidingsactiviteiten op. We organiseren eveneens een aantal 
laagdrempelige podiumvoorstellingen in de verschillende leefkernen in het kader van het participatiedecreet. 
Vanaf 2015 neemt de dienst Noord/Zuid, in samenwerking met het OCMW en de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, 
de organisatie van dit multicultureel festival over en blijft het gemeenschapscentrum instaan voor de organisatie van 
laagdrempelinge podiumvoorstellingen in de leefkernen in het kader van het participatiedecreet. 
Binnen de jaarlijkse activiteiten staat ook de sensibilisatie omtrent Noord/Zuid een belangrijke rol. De samenwerking met 
het OCMW is cruciaal om een breder draagvlak te creëren binnen de dienst wat betreft de Zuidwerking, duurzame 
ontlwikkeling en Noord/Zuid-relaties. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 15.655,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 15.655,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Actie nr. 001.003.004.003 In samenwerking met het OCMW wordt een bewegingsproject voor kansengroepen georganiseer, 
zodat ze actief kunnen participeren in de sport- en bewegingsactiviteiten.. 

    We werken hiervoor transversaal binnen ons bestuur en sluiten hiervoor een charter af met het OCMW. We doen hiervoor 
beroep op een personal coach via Vlabus, op de sportclubs en op vrijwilligers.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 5.552,16 0,00 0,00 

    Ontvangsten 5.274,56 0,00 0,00 

    Saldo -277,60 0,00 0,00 
 



       

 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Beleidsnota 2015 
 

 

p. 10/46 
 

 

       

 
 

     

 

    

 Beleidsdoelstelling nr. 001.004: De gemeente ondersteunt en faciliteert de scholen vanuit het 
perspectief van de aanwezigheid van een voldoende breed onderwijsaanbod in onze gemeente en de 

bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen 

   
 
Actieplan nr. 001.004.001 Het bestaande onderwijsaanbod wordt aangepast aan de verschillende doelgroepen, 
met aandacht voor diversiteit in aanbod en in lescomfort. 

         

   Actie nr. 001.004.001.002 Het aanbod van de lessen in de KUMA, met aandacht voor digitale media en hulpmiddelen, wordt 
op zijn minst bestendigd en uitgebreid naar alle graden. 

    Tegen het einde van de legislatuur richten we in de KUMA minstens één lescyclus in rond en met digitale of nieuwe media. 
Om de achterstand te kunnen ophalen zal ook in 2016 een extra krediet van 2.500 euro worden ingeschreven ten behoeve 
van de aanschaf van bijkomende digitale hulpmiddelen of nieuwe media. 
 

         

   Actie nr. 001.004.001.003 In de basisschool Kruipuit worden graadsklassen zoveel mogelijk vermeden. 

    Elk schooljaar zijn per graad de klassen tenminste gesplitst voor de hoofdvakken (Nederlands, wiskunde, Frans,....). Als 
onvoldoende gesubsidieerde uren beschikbaar zijn voor de inrichting van de hoofdvakken, worden bijkomende, niet-
gesubsidieerde uren toegekend, minimaal  voor de volledige splitsing van de hoofdvakken. Bijkomende uren voor de 
volledige splitsing van alle lessen kunnen toegekend worden, maar zijn geen verworvenheid. 
Jaarlijks voorzien we een budget voor niet-gesubsidieerde uren. Dit budget neemt jaarlijks af tot we in 2019 een maximaal 
budget van 7.500 euro nodig hebben. Hoe dan ook is het de bedoeling de niet-gesubsidieerde uren zo laag mogelijk te 
houden of zelfs helemaal af te bouwen. 
We streven zoveel als mogelijk naar een optimale leerlingenbezetting binnen onze bestaande schoolinfrastructuur. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 20.187,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -20.187,00 0,00 0,00 
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 Beleidsdoelstelling nr. 001.005: We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools 
jeugdaanbod voor alle Maldegemnaars. 

   
 
Actieplan nr. 001.005.001 We passen het kinderopvangaanbod aan de behoeften van de doelgroepen aan. 

         

   Actie nr. 001.005.001.001 De gemeente beschikt over een kwalitatieve kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang, met 
aandacht voor de voorrangsgroepen. 

    Onze kinderopvang en buitenschoolse opvang komt tegemoet aan de vraag voor kinder- en buitenschoolse opvang. Voor 
Ukkie Pukkie Kleit onderzoeken we in 2014 de mogelijkheden en de opportuniteit tot uitbreiding tot 26 kinderen. Indien dit 
opportuun is, zal in 2015 beslist worden over de uitvoering van de werken. 
De buitenschoolse kinderopvang schakelen we ook in voor een naschools jeugdaanbod - zie actie 1419/001/006/005/001. 
Daarnaast besteden we zeer veel zorg aan de kwaliteit en de tevredenheid over deze dienstverlening. 
 

 

   Actie nr. 001.005.001.002 De gemeentelijke kinderopvangdiensten en het Sociaal Huis werken actief mee aan het Meldpunt 
Kinderopvang en richten het Huis van het Kind op. 

    Het Meldpunt Kinderopvang is gehuisvest in het Sociaal Huis. In samenspraak met het OCMW en het Lokaal Overleg 
Kinderopvang richten we het 'Huis van het Kind' op.  
De samenwerking tussen de verschillende actoren wordt geoptimaliseerd. Het OCMW is trekker van dit project. 
 

 

   Actie nr. 001.005.001.003 De gemeente ondersteunt de onthaalouders en de kinderdagverblijven uit de privésector. 

    De gemeente blijft particuliere onthaalouders verder subsidiëren. We nodigen de particuliere onthaalouders tevens uit op 
de jaarlijkse vorming voor de gemeentelijke personeelsleden van onze kinderopvangdiensten.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -5.000,00 0,00 0,00 
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 Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van 

onze gemeente. 

  Actieplan nr. 001.006.001 Maldegem maakt werk van een erfgoedbeleid 

         

   Actie nr. 001.006.001.001 We stimuleren, ondersteunen en coördineren laagdrempelige ontsluitingsinitiatieven, zowel 
projectmatig als structureel, met het oog op een verhoogd erfgoedbewustzijn. 

    'Landschappen' maken een belangrijk en identiteitsversterkend deel uit van ons erfgoed. We spelen deze troef uit bij de 
organisatie van diverse erfgoedinitiatieven zoals Erfgoeddag of Open Monumentendag.  Het is immers de bedoeling om 
onze waardevolle historische landschappen via deze initiatieven meer in de kijker te plaatsen en te promoten.  
We stimuleren de ontsluiting van privécollecties via de erfgoeddatabank van Erfgoedcel Meetjesland en het 
gemeentearchief, en we promoten de ondersteuningsmaatregelen van Erfgoedcel Meetjesland ten behoeve van de 
ontsluiting van deze privécollecties. Regionale erfgoedprojecten kunnen op lokale vertaling rekenen, voor zover deze 
kunnen ingepast worden in ons lokaal cultuurbeleid. 
In samenwerking met COMEET stimuleren we de herdenkingsinitiatieven voor 100 jaar WO I. 
We ondersteunen de werkgroep 'geschiedenis van Maldegem' met het oog op de teboekstelling van de integrale 
geschiedenis van Maldegem.  
We staan in voor de exploitatie van het bezoekerscentrum in Middelburg en promoten zo het erfgoed van het 
archeologisch beschermde dorp. 
We stimuleren de deelname aan Open Kerkendag en Week van de Smaak bij derden. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 2.083,64 0,00 0,00 

    Ontvangsten 1.428,90 0,00 0,00 

    Saldo -654,74 0,00 0,00 

   
Actieplan nr. 001.006.002 Maldegem stimuleert en ondersteunt zowel het professioneel kunstenaanbod als de 
amateurkunstensector. 

         

   Actie nr. 001.006.002.001 We stimuleren, ondersteunen en coördineren de laagdrempelige kunst- en podiuminitiatieven met 
het oog op gemeenschapsvorming en cultuureducatie. 

    We voorzien in een laagdrempelig en toegankelijk gemeentelijk seizoensgebonden podiumaanbod in Den Hoogen Pad met 
prijsdifferentiatie. Binnen de beschikbare middelen en mogelijkheden voorzien we ook podiuminitiatieven in de diverse 
leefkernen.  
Indien opportuun zetten we ook in op landelijke (amateur)kunstinitiatieven zoals Vlaanderen Feest, Gedichtendag, Week 
van de AmateurKunsten. De samenwerking met lokale actoren staat hierbij voorop.  
Bij het begin van de zomervakantie bundelen we enkele activiteiten tot een grote geheel. In het kader van Vlaanderen 
Feest zullen we alvast een aantal initiatieven, die voorheen apart werden georganiseerd, zoals de hulde aan de 
vrijwilligers, de sportlaureatenhulde en het Cultureel Ambassadeurschap, bundelen. Indien mogelijk sluiten we dit 
evenement af met het festival van het Comité van Initiatief 'Onder de Rock'.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 55.600,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 11.406,00 0,00 0,00 

    Saldo -44.194,00 0,00 0,00 

   
Actieplan nr. 001.006.003 Maldegem zet in op de verhoging van de culturele competentie 

         

   Actie nr. 001.006.003.001 We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen en jongeren. 

    We voorzien in een dagprogrammatie in GC Den Hoogen Pad en bieden schoolvoorstellingen aan, een maandelijkse 
jeugdfilm en een familievoorstelling.  
Daarnaast willen we onder het motto 'Jonge Snaken @ CC DHP' ook inzetten op een specifiek aanbod voor, door en met 
jongeren. De aanzet hiertoe zal worden gegeven via het dialect- en streetartproject 'Stroatleupers' in samenwerking met 
Meetjesman en Comeet. 
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    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 25.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 8.594,36 0,00 0,00 

    Saldo -16.405,64 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.006.003.002 Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de huidige en 
toekomstige noden van de Maldegemse bevolking. 

    We blijven verder inzetten op een kwaliteitsvolle bibliotheekwerking binnen de huidige werkingskredieten. Dit houdt 
ondermeer in dat we op eenzelfde wijze blijven investeren in aankoop gedrukte materialen en audiovisuele materialen, 
voorzien in een digitaal aanbod (databanken) voor de bibliotheekgebruikers en in een uitbreiding van het bestaande 
digitaal aanbod (luisterboeken, daisy-boeken, fundels, E-books). 
In functie van e-inclusie voor moeilijk bereikbare groepen organiseren we initiatiesessies rond catalogus, het digitaal 
aanbod en het bibliotheekgebruik. 
Hiervoor kunnen we blijven steunen op de nodige werkingsmiddelen voor de materiële verwerking van alle 
bibliotheektransacties en voor de ICT-voorzieningen, ondermeer ten behoeve van het Provinciaal Bibliotheeksysteem en 
het Bibliotheekportaal. We voorzien ook een minieme uitbreiding van internet-pc's als onderdeel van de collectie, zowel in 
de hoofd- als in de deelbibliotheken. Hiervoor kunnen we beroep doen op de gebruikelijke werkingsmiddelen. 
We herschrijven het retributiereglement voor de bibliotheek en baseren ons hierbij op het principe "Normaal gebruik". Dit 
houdt in dat de standaardbibliotheekdiensten gratis blijven, maar dat een "extra dienstverlening" of een "verkeerd 
gebruik" tegen betaling gebeuren. 
De bovenlokale samenwerking met ondermeer de Provincie en Comeet blijven belangrijk binnen de werking van onze 
bibliotheek. Deze samenwerking komt visueel naar boven naar aanleiding van de organisatie van de week van de 
bibliotheek, week van de smaak, de erfgoeddag, ... 
De financiering blijft binnen de recurrente middelen.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 700.005,45 0,00 0,00 

    Ontvangsten 200.223,41 0,00 0,00 

    Saldo -499.782,04 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.006.003.004 We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen, 
betreffende mondiale vorming, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking. 

    In het kader van de sensibilisatie omtrent N/Z- en duurzaamheidsthema's kopen we educatief materiaal aan. We zetten 
tevens interactieve tentoonstellingen op betreffende N/Z en duurzaamheid naar aanleiding van de themaweken. 
We betrekken ook de bibliotheek bij diverse initiatieven van de N/Z-dienst om zo een ruimer publiek te berieken tijdens de 
themaweken en -avonden. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 1.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 1.000,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 

   
 
Actieplan nr. 001.006.004 De gemeente voorziet zelf in een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod met het 
oog op levenslange sportparticipatie. 

         

   Actie nr. 001.006.004.001 We bieden een laagdrempelig gemeentelijk beweeg- en sportaanbod specifiek voor senioren. 

    De sportdienst zet wekelijks verder in op een kwalitatief en gevarieerd sportaanbod voor senioren. Het 'sportelproject' 
wordt verder gezet op het elan van het voorbije jaar. 
We informeren senioren bij middel van een sportgids. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 5.552,16 0,00 0,00 

    Ontvangsten 5.274,56 0,00 0,00 

    Saldo -277,60 0,00 0,00 
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Actieplan nr. 001.006.005 We voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de 
zomervakantie. 

         

   Actie nr. 001.006.005.001 We voorzien in een jeugdwerkaanbod, zowel tijdens de zomervakanties als tijdens de andere 
schoolvakanties. 

    Als gemeente blijven we investeren in een kwalitatief jeugdwerkaanbod. Zo organiseren we een Grabbelpaswerking tijdens 
krokus-, paas- en herfstvakanties, en ondersteunen en voorzien we in een speelpleinwerking in iedere leefkern tijdens 
zomervakantie gedurende minimaal zes weken, met uitzondering van de sportkampen waarin zwemlessen worden 
aangeboden (zwemschool), voetbalkampen, speicifieke sportkampen ism de plaatselijke sportclubs. De laatste week van 
augustus, buiten het 6-weken aanbod sport en spel wordt er ook een kleutersportkamp georganiseerd, waarin de basis 
principes van het project 'Multi Move' worden toegepast. In de andere schoolvakanties zorgt de sportdienst voor het 
normale reguliere aanbod van sportkampten met afstemming van de andere projecten en/of activiteiten van de andere  
vrijetijdsdiensten. 
Omdat we geloven in de meerwaarde en de expertise van onze vrijetijdsdiensten reserveren we de voormiddagen tijdens 
de zomervakantie voor activiteiten van onze vrijetijdsdiensten, de namiddagen zijn voor de speelpleinwerking. Om de 
kwaliteit van al deze activiteiten te waarborgen, organiseren we een kadervorming voor monitoren Speelpleinwerking en 
Grabbelpas.  
We werken actief mee aan de Meetjesman-Trefdag en ondersteunen de promotie van deze vormingsdag bij het eigen 
lokaal jeugdwerk. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 54.137,22 0,00 0,00 

    Ontvangsten 22.600,00 0,00 0,00 

    Saldo -31.537,22 0,00 0,00 

   
Actieplan nr. 001.006.006 We voeren een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. 

         

   Actie nr. 001.006.006.001 De gemeente ondersteunt, stimuleert en faciliteert de jeugdcultuureigen uitingsvormen van 
kinderen en jongeren. 

    We blijven gedurende deze legislatuur nauw samen werken met de Regionale Jeugddienst Meetjesman.  
In samenwerking met de Meetjesman wordt een opleiding fuifstewards georganiseerd.  
Op gepaste tijdstippen organiseren we initiaties skaten & bmx'en, wedstrijden en bijhorende evenementen. 
We voorzien eveneens in creatieve sessies via Grabbelpas. 
We zetten tevens in op een nauwere samenwerking tussen de jeugddienst en het nieuwe jeugdhuis via een maandelijks 
overleg, ondersteunen van de promoties vanwege het jeugdhuis, inspraakmomenten in het jeugdhuis, ontmoetingskansen 
voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, ...   
Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 5.040,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 5.040,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 001.006.006.002 de gemeente ondersteunt, stimuleert en faciliteert de artistiek-expressieve beleving van kinderen 
en jongeren. 

    We bieden een podium voor (lokale) artiesten aan via samenwerking met de lokale partners of via initiatieven als Talent 
Op het Podium in jeugdhuis de Redekiel. 
We introduceren nieuwe media op een speelse wijze in het jeugdwerk door het promoten van Nu Games via workshops. 
We voorzien tevens een jaarlijks budget, al dan niet via projectsubsidies, voor jongerencultuurprojecten. 
 Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 2.700,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 2.700,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Actie nr. 001.006.006.003 De gemeente ondersteunt , stimuleert en faciliteert het jeugdwerk als actieve partner in lokale 
samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur. 

    We hebben aandacht voor het welzijn en gaan een samenwerking aan met een of meerdere lokale organisaties (vb. 
vierklaver) op het vlak van jeugdcultuur. 
We bieden workshops aan de Maldegemse scholen (kleuters, lager, middelbaar) aan.  
We besteden, waar mogelijk, ook aandacht aan de N/Z-problematiek. 
We breken in in de speelpleinwerkingen waarbij er spelen worden gecreëerd die het bewustzijn van de jongeren vergroten 
omtrent onze leefwijze en de gevolgen voor de 3de en 4de wereld.  
Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 2.160,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 2.160,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 

         

    
 
Actie nr. 001.006.006.004 De jeugddienst zet in op (drug)preventie. 

    Wanneer de organisatoren inspanningen leveren op het vlak van (drug)preventie op hun fuif (vb. polsbandjes, deelnemen 
aan de coördinatievergaderingen, water goedkoper aanbieden, geen pure sterk alcoholische dranken serveren, ...), dan 
kunnen zij genieten van een gemeentelijke subsidie van 250 euro. 
De jeugddienst en het jeugdhuis 'De Redekiel' nemen zelf ook enkele taken waar in het kader van (drug)preventie, zoals 
het aanbieden van theatervoorstellingen aan scholen, de organisatie van het lokaal drugoverleg en het beschikbaar stellen 
van polsbandjes en banners op fuiven. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 3.500,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -3.500,00 0,00 0,00 
 



       

 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Beleidsnota 2015 
 

 

p. 16/46 
 

 

       

 
 

     

 

 

    

 Beleidsdoelstelling nr. 001.007: Het gemeentebestuur heeft zeer veel aandacht voor de 
maatschappelijke zorg. 

 Elk initiatief ter ondersteuning van de maatschappelijke zorg voor onze medemens verdient onze aandacht. 

   
 
Actieplan nr. 001.007.001 Het gemeentebestuur werkt nauw samen met het OCMW van Maldegem 

  Het OCMW is onze bevoorrechte partner op het vlak van maatschappelijke zorg en dienstverlening. 

         

   Actie nr. 001.007.001.001 De gemeente draagt financieel bij aan het welslagen van de werking van het OCMW. 

    de gemeentelijke dotatie. 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 3.572.078,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -3.572.078,00 0,00 0,00 

  
 
 
 
 
Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op het 
welbevinden voor alle Maldegemnaars en met aandacht voor specifieke doelgroepen. 

 Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

 Uitgaven 4.720.794,14 2.215.692,00 0,00 

 Ontvangsten 652.537,59 0,00 0,00 

 Saldo -4.068.256,55 -2.215.692,00 0,00 
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Strategische doelstelling nr. 002: De gemeente wil krachtig streven naar 
duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid 
centraal staan. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie. 

 

         

 Beleidsdoelstelling nr. 002.001: We streven naar een duurzame gemeente met proper 

oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik. 

   
Actieplan nr. 002.001.001 We stimuleren de vermindering van afval. 

         

   Actie nr. 002.001.001.001 Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema. 

    Het recyclagepark wordt ingedeeld in twee zones, een gratis zone en een betaalzone. De infrastructuur en de tarifering 
van het recyclagepark werden aangepast met ingang van 2 maart 2014. We vertrekken vanuit het principe 'de vervuiler 
betaalt'.  
 
 

   Actie nr. 002.001.001.003 We richten wijkcomposteerplaatsen in . 

    We voorzien in twee bijkomende composteerplaatsen in het centrum van Maldegem en één in Adegem.  We zoeken 
hiervoor een een geschikte locatie nabij appartementsgebouwen. Deze composteerplaatsen worden ondersteund en 
uitgebaat door de gemeente. Ook op andere plaatsen zijn wijkcomposteerplaatsen mogelijk maar hier moet het initiatief 
vanuit de buurt komen en getrokken worden door vrijwilligers. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 5.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -5.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.001.001.005 We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor kleine partijen 'verdachte bodem'. 

    Kleine partijen 'verdachte bodem' worden direct afgevoerd ter sanering. 
Niet verdachte bodem worden tijdelijk opgeslagen op het terrein in de Steenhouwerslaan naast het recyclageparkpark, 
zodat we deze kunnen hergebruiken bij grondwerken. Daarom wordt het huidige terrein eerst genivelleerd zodat een 
beperkte opslag tot 1.000m3 mogelijk wordt.  Het uitwerken van het wettelijk kader wordt afgerond tegen medio 2015. 
Het inrichten en de operationalisering van het terrein is voorzien voor 2016. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 100.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -100.000,00 0,00 

   
 
 
Actieplan nr. 002.001.002 De gemeente vervult een voorbeeldfunctie via de aanpak van eigen werken. 

         

   Actie nr. 002.001.002.001 We zetten in op een duurzaam wagenpark. 

    Bij het hernieuwen van ons wagenpark besteden we ook aandacht aan de hedendaagse duurzaamheidsaspecten van ons 
wagenpark. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 30.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -30.000,00 0,00 
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Actie nr. 002.001.002.002 We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare gebouwen en wegenis. 

    We onderzoeken of de verlichting langs wegen kan afgebouwd worden (behalve op gevaarlijke plaatsen).  Hiertoe werken 
we samen met Eandis in het kader van hun regiomasterplan 'Openbare verlichting Meetjesland', en calculeren dit in naar 
aanleiding van nieuwe wegenis en/of de vervanging van de straatverlichting. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 30.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -30.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.001.002.004 We archiveren onze documenten op een duurzame wijze. 

    We maken gebruik van zuurvrije archiefdozen. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 9.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -9.000,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.001.002.005 We zetten mee in op het klimaatbeleid. 

    Het Burgemeestersconvenant omtrent het klimaatbeleid werken we verder uit. 
We zetten ons daadwerkelijk in voor de Europese 20-20-20 norm (20% hernieuwbare energie, 20% reductie van 
energiegebruik, 20% CO2 uitstoot verminderen). We startten in 2014 met een officiële nulmeting (provinciale 
trekkingsrechten) en we werken een klimaatplan uit teneinde de beoogde milleniumdoelstellingen te helpen halen in 2020. 
Hiermee drukken we ook onze bezorgdheid en betrokkenheid uit voor onze eigen inwoners en voor de bevolking van het 
Zuiden. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -5.000,00 0,00 0,00 

   
 
 
Actieplan nr. 002.001.003 We stimuleren proper oppervlaktewater 

         

   Actie nr. 002.001.003.001 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef) 

    We vernieuwen de riolering en bijgaande wegenis in de Kleitkalseide en de Lievevrouwedreef. Hierbij laten we 
grachtinlaten afkoppelen van het rioleringsnet en we nemen maatregelen voor het beperken van wateroverlast in het 
centrum van Kleit.  
Dit project loopt over een periode van drie jaar en start in de tweede helft van 2014.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 771.099,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 172.613,00 0,00 

    Saldo 0,00 -598.486,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.001.003.002 We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan - Loskaai - Vaartkant - Malecote) 

    In de Boudewijnlaan, de Loskaai, de Vaartkant en Malecote voeren we wegenis- en rioleringswerken uit voor het 
realiseren van de groene zones in het goedgekeurde zoneringsplan.  
Dit project wordt opgestart in 2014 en afgerond in 2015.   
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    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 504.529,92 0,00 

    Ontvangsten 0,00 337.958,17 0,00 

    Saldo 0,00 -166.571,75 0,00 

         

   Actie nr. 002.001.003.003 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote) 

    Dit project wordt uitgevoerd in samenspraak met Aquafin. We leggen een toevoercollector naar Malecote en voorzien in 
de aanleg van een drukriolering.  
Het totale project, waarvan het begin voorzien is in het najaar van 2014, wordt afgerond in 2016.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 1.043.569,09 0,00 

    Ontvangsten 0,00 345.797,21 0,00 

    Saldo 0,00 -697.771,88 0,00 

         

   Actie nr. 002.001.003.004 We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek - Kruisken - Heulendonk) 

    We voorzien in wegenis en rioleringswerken in de Spanjaardshoek, het Kruisken en Heulendonk, met herwaardering van 
het grachtenstelsel en de aanleg van een conform dubbelrichtingsfietspad langsheen het vooropgestelde tracé.  Het 
project is voorzien voor de periode 2017-2018. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 10.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -10.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.001.003.005 We realiseren SPAM 15 (IBA's) 

    We voorzien jaarlijks in vijftig Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA) volgens het goedgekeurd 
zoneringsplan.  
Zoals ook bij diverse SPAM-projecten staat ook hiertegenover een subsidiëring vanwege de Vlaamse Milieu Maatschappij. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 195.625,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 171.000,00 0,00 

    Saldo 0,00 -24.625,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.001.003.006 We bereiden de realisatie van Spam 18 (Verbranden Bos - Kallestraat - Weide) voor. 

    De studie wordt afgerond tegen 2019, zodat we dit project kunnen opstarten in 2019.  Het project moet afgerond zijn 
tegen eind 2020, willen we aanspraak maken op de subsidiëring. 
 

   Actie nr. 002.001.003.010 We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat. 

    We starten in 2015 tevens een nieuw SPAM-project (studie) op in het Vossenhol en de Pollepelstraat. De looptijd van dit 
porject bedraagt 5 jaar. De planning van realisatie is afhankelijk van ondermeer de haalbaarheidsstudie. 
 

   Actie nr. 002.001.003.011 We realiseren SPAM 5 Donk - TE SCHRAPPEN 

    VOLTOOID IN 2014 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 319.116,00 0,00 

    Saldo 0,00 319.116,00 0,00 
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   Actie nr. 002.001.003.012 We realiseren SPAM 13  (gravitaire riolering Middelburg) 

    Het reeds opgestarte project wordt afgerond in 2017. 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 17.550,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -17.550,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.001.003.013 We realiseren SPAM 3 (Noordstraat sanering begijnewatergang fase 1) - TE SCHRAPPEN 

    AFGEROND 

         

   Actie nr. 002.001.003.014 We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2) 

    Dit project wordt uitgevoerd in 2016. 

         

   Actie nr. 002.001.003.015 We realiseren een RENO-project in het 't Rivierenhof 

    Dit renovatieproject is noodzakelijk in het kader van de bestrijding van de mogelijke wateroverlast. 

         

   Actie nr. 002.001.003.016 We vernieuwen de koker in de Wagenmakersbeek 

    Dit porject is noodzakelijk omwille van de mogelijke wateroverlast in de omgeving van de Wagenmakersbeek  ingevolge 
werken in Oost-Winkel. 

 



       

 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Beleidsnota 2015 
 

 

p. 21/46 
 

 

       

 
 

     

 

    

 Beleidsdoelstelling nr. 002.002: We realiseren een leefbare en veilige mobiliteit op ons openbaar 
domein, met aandacht voor de zwakke weggebruiker. 

   
 
Actieplan nr. 002.002.001 We geven voorrang aan fietsers en voetgangers 

         

   Actie nr. 002.002.001.001 We realiseren duidelijke fietsassen en voetpaden in het kader van de veiligheid van de zwakke 
weggebruiker. 

    Op basis van een continu bijgehouden inventaris en vaststellingen ter plaatse wordt jaarlijks een deelproject uitgevoerd. 
Voor 2015 is alvast een project in de Westeindestraat voorzien. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 347.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -347.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.002.001.002 we investeren in fietsenstallingen. 

    Op strategische plaatsen in de nabijheid van het gemeentelijk patrimonium worden veilige fietsenstallingen voorzien. We 
willen immers zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen en willen dus zoveel mogelijk obstakels die het fietsgebruik 
hinderen, wegwerken. 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 33.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -33.000,00 0,00 

     

 

    

  Actieplan nr. 002.002.002 We werken aan een veilige schoolomgeving. 

         

   Actie nr. 002.002.002.001 We werken aan infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen. 

    We nemen infrastructurele verkeersveilige maatregelen nabij scholen en we plaatsen merkpalen en beugels.  

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 50.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -50.000,00 0,00 

   
Actieplan nr. 002.002.003 We werken aan de toegankelijkheid. 

         

   Actie nr. 002.002.003.001 We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen. 

    Met het oog op de verhoging van de toegankelijkheid voeren we diverse, noodzakelijke  aanpassingen binnen het 
openbaar domein uit. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 25.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -25.000,00 0,00 
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Actieplan nr. 002.002.004 we ontwikkelen een duurzaam mobiliteitsplan. 

         

   Actie nr. 002.002.004.001 We maken een nieuw mobiliteitsplan op. 

    Met de nodige externe expertise zetten we verder in op de opmaak van een oriëntatienota, een synthesenota en een 
beleidsplan. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 50.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -50.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.002.004.002 De parkeermogelijkheden in de Melingsstraat worden geoptimaliseerd. 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 40.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -40.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.002.004.003 We realiseren een doorsteek van de terreinen van KSK Maldegem naar onze sporthal Meos 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 38.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -38.000,00 0,00 
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 Beleidsdoelstelling nr. 002.003: We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium. 

  Actieplan nr. 002.003.001 We vervullen een voorbeeldfunctie bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium. 

         

   Actie nr. 002.003.001.001 Het beheer van onze gebouwen staat centraal. 

    We zetten in op een betere isolatie van de bestaande gemeentelijke gebouwen. Voor het optimaliseren van de 
energiezuinigheid en duurzaamheid voorzien we jaarlijkse een substantieel investeringsbedrag. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 30.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -30.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.003.001.002 We optimaliseren de site van de Bloemestraat. 

    Via kleine ingrepen binnen de recurrente middelen optimaliseren we het dienstverlenende karakter van de site in de 
Bloemestraat. 
We voorzien in 2015 een luifel ten behoeve van het gemeentelijk wagen- en machinepark aan de achterkant van het 
magazijn. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 104.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -104.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.003.001.003 De brandweerkazerne wordt aangepast. 

    Het dak van de brandweerkazerne is aan vernieuwing toe. We voorzien in 2015 een bedrag voor de aanpassing van de 
draagconstructie en dakbedekking, inclusief voor waterdichting en dakisolatie in het kader van de energiezuinigheid. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 150.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -150.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.003.001.004 De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd. 

    We starten de voorbereiding van dit dossier in samenspraak met Monumenten en Landschappen, in casu het herstel van 
de verouderde gemetselde muur in dit beschermd dorpsgezicht. De uitvoering is gepland 2015. We ontvangen hiervoor 
een subisidiëring van 80% van de kosten voor deze werkzaamheden. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 62.500,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -62.500,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.003.001.005 Aan de hand van inventarissen verwijderen we asbest uit de openbare gebouwen. 

    Op basis van de opgemaakte inventarissen worden stelselmatig asbesthoudende materialen verwijderd. 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 4.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -4.000,00 0,00 0,00 
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   Actie nr. 002.003.001.006 Op de begraafplaatsen te Maldegem richten we een onthaalruimte in. 

    In eigen beheer passen we het dodenhuisje te Maldegem aan tot volwaardige ontvangstruimte. Voor de verwijdering van 
een marmeren sokkel en de herstelling van de vloer doen we evenwel een beroep op een gespecialiseerde firma. We 
voorzien hiervoor een bedrag van 5.000 euro. Deze actie is gepland voor 2014. 
In de dodenhuisje van Kleit en het diensthuisje in Adegem voorzien we eveneens een volwaardige ontvangstruimte. Deze 
acties worden gepland in 2015 en 2016 en worden volledig uitgevoerd in eigen beheer. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -5.000,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 002.003.001.008 Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal. 

    We voorzien de nodige werkingsmiddelen voor het strooien en ruimen van de wegen in het kader van de bestrijding van 
gladheid en sneeuwval. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 35.525,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -35.525,00 0,00 0,00 
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 Beleidsdoelstelling nr. 002.004: We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap 

   
 
Actieplan nr. 002.004.001 We zetten in op de 'groene longen' van Maldegem 

         

   Actie nr. 002.004.001.003 We treffen voldoende biodiversiteitsbevorderende maatregelen. 

    We  verlenen subsidies voor het in stand houden van Kleine Landschapselementen (KLE) zoals knotwilgen, huiszwaluwen 
en houtkanten.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -5.000,00 0,00 0,00 

   
 
Actieplan nr. 002.004.002 We realiseren een adequate groeninrichting. 

         

   Actie nr. 002.004.002.001 We stellen een bosbeheersplan op 

    We beschikken over een bosbeheersplan, dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer, met focus op ondermeer 
Park Sint-Anna & Wallyn, Reesinghebos, Zandhoogte en Boombos, met een gezamelijke oppervlakte van  ongeveer 20ha.  
Binnen het huidige budget en met eigen personele middelen werken we vervolgens aan ween wegbermbeheersplan. 
 

         

   Actie nr. 002.004.002.003 We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050 - Maldegem centrum 

    De inrichting Sint-Annapark volgens voorstel BUUR, ic de herinrichting van het historisch parkdeel rond de Ede, zijn 
werken betreffende het rooien en beplanten van bomen, het grondverzet in functie van taluds en de aanleg van paden, 
een brug, een vlonder, zitbanken en diverse groenvoorzieningen. 
Het inzaaien, het maaien het snoeien en het onderhoud gebeurt door onze eigen groendienst. 
Hiervoor ontvangen we een provinciale subsidie en 50.000 euro voor het provinciaal laureaatschap 'Groen in de Stad' van 
het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 120.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 50.000,00 0,00 

    Saldo 0,00 -70.000,00 0,00 

     

 

    

   Actie nr. 002.004.002.004 Voor de inrichting van het openbaar groen kiest de gemeente zoveel als mogelijk voor duurzaam, 
gemakkelijk te onderhouden en streekeigen plantgoed. 

    Voor de aanplantingen op het het openbaar domein kiezen we voortaan veel minder voor éénjarige planten, maar veeleer 
voor vaste beplantingen.  
Bovendien opteren we, waar mogelijk, omwille van het stimuleren van de biodiversiteit voor het aanleggen van 
bloemenweides ter vervanging van een strak gazon. 
In de buitengebieden kiezen we bij de nieuwe aanplant louter voor inheems en autochtoon plantgoed. In de dorpskernen 
en de bebouwde zones streven we naar 10% streekeigen beplantingen. 
We doen hiervoor beroep op de kredieten van het recurrent beleid. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 55.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -55.000,00 0,00 0,00 
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   Actie nr. 002.004.002.007 We blijven verder zoveel mogelijk pesticidenvrij werken. 

    In het kader van de beschikbaarheid van geschikt en goed onderhouden materiaal en het pesticidenvrij werken, blijven we 
verder werken met een heetwaterbrander en de kleine heteluchtbrander. 
 

 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 

  
 
 
 
Totaal voor Strategische doelstelling nr. 002: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn 
waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie. 

 Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

 Uitgaven 118.525,00 3.756.873,01 0,00 

 Ontvangsten 0,00 1.396.484,38 0,00 

 Saldo -118.525,00 -2.360.388,63 0,00 
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Strategische doelstelling nr. 003: De gemeente wil Maldegem als 
economisch knooppunt verder uitbouwen. Daarbij gaat zowel aandacht 
naar tewerkstelling voor de burger (activering, behoud van job, sociale 
tewerkstelling, ...), als naar het creëren van een economisch vriendelijk 
klimaat. 

 

         

 Beleidsdoelstelling nr. 003.001: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat. 

   
Actieplan nr. 003.001.001 We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie. 

         

   Actie nr. 003.001.001.001 We beschikken over een dienst lokale economie. 

    De gemeente zet verder in op een positief handelsklimaat in onze gemeente. Daarom beschikken we over een dienst 
lokale economie en een lokale economieambtenaar, die nauw samenwerking met de lokale economieactoren, aktief in 
onze gemeente. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 24.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 53.058,00 0,00 0,00 

    Saldo 29.058,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 003.001.001.003 We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen. 

    Bovendien voorzien we een bedrag ten behoeve van een studie die in de periode van 2014 tot 2017 zal getrokken worden 
door Veneco², met het oog op de realisatie van een nieuw industrieterrein en de optimalisatie van het huidige 
industrieterrein op het vlak van de waterhuishouding en mobiliteit. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 62.277,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -62.277,00 0,00 

   
 
Actieplan nr. 003.001.004 Maldegem is een fairtrade gemeente 

         

   Actie nr. 003.001.004.001 We verhogen blijvend ons fair trade engagement 

    Maldegem geldt als een voorbeeld van fair tradegemeente., dit door involging van de voorwaarden gesteld door de 
fairtrade-gemeente campagne, maar ook verdergaand door continue ondersteuning van de trekkersgroep Fair Trade 
Gemeente, de constante aanwezigheid van fair trade in het straatbeeld en de motiverende promoties en campagnes naar 
verschillende doelgroepen in de gemeente. 
Een verdieping van de campagne en het verbreden van het draagvlak is van cruciaal belang voor de bewustwording van 
onze burgers. We zullen de sensibilisatie verhogen via het organiseren van en de aanwezigheid op gemeentelijke 
activiteiten, waaronder informatieavonden. Diverse acties gebeuren in samenwerking met de duurzaamheidsambtenaar. 
We ondersteunen tevens de schoneklerencampagne en betrekken daartoe onze aankoopdienst in deze campagne.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 2.561,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 2.561,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 
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 Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Maldegem ondersteunt de initiatieven die de uitbouw van een sociale 
economie en een maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. 

   
 
Actieplan nr. 003.002.001 We ondersteunen het regionaal initiatief ter stimulering van de sociale economie en 
het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

         

   Actie nr. 003.002.001.004 Ook binnen onze gemeente werken we rond sociale tewerkstelling. 

    In het kader van het pesticidenvrij werken (zie actie 002.004.002.007) blijven we inzetten op sociale tewerkstelling. We 
voorzien hiervoor een jaarlijks budget van 140.000 euro (inclusief groeipercentage). 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 142.800,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -142.800,00 0,00 0,00 

  
 
Totaal voor Strategische doelstelling nr. 003: De gemeente wil Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen. Daarbij 
gaat zowel aandacht naar tewerkstelling voor de burger (activering, behoud van job, sociale tewerkstelling, ...), als naar het 
creëren van een economisch vriendelijk klimaat. 

 Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

 Uitgaven 169.361,00 62.277,00 0,00 

 Ontvangsten 55.619,00 0,00 0,00 

 Saldo -113.742,00 -62.277,00 0,00 
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Strategische doelstelling nr. 004: De gemeente Maldegem wenst in de 
komende beleidsperiode voldoende aandacht te besteden aan 
toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie met 
haar bevolking en in het bijzonder naar diegenen die vandaag moeilijk te 
bereiken zijn. 

 

         

 Beleidsdoelstelling nr. 004.001: We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit. 

   
 
Actieplan nr. 004.001.001 We ontwikkelen een huisstijl met het oog op een uniforme herkenbaarheid van 
Maldegem en alle diensten. 

         

   Actie nr. 004.001.001.001 We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik. 

    De huisstijl moet zorgen voor uniformiteit, herkenbaarheid en versterking van de identiteit van de gemeente en haar 
diensten. De huisstijl laat zich ook kenmerken door een zekere soberheid en praktisch karakter. Zo wensen we de kwaliteit 
en herkenbaarheid van onze dienstverlening vorm te geven en te waarborgen.  Binnen deze huisstijl ontwikkelen we een 
nieuw logo, een uitgebreid huisstijlhandboek en een praktische toolkit voor de personeelsleden. 
Deze opdracht wordt aan een externe leverancier toegekend.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 1.500,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -1.500,00 0,00 0,00 

   
 
Actieplan nr. 004.001.003 We promoten de gemeentelijke dienstverlening 

         

   Actie nr. 004.001.003.001 Naast andere vormen van communicatie maken we ook gebruik van papieren communicatie. 

    De dienst Communicatie vervult hierbij een spilfunctie. Deze dienst centraliseert het budget, behoudt het overzicht op alle 
gemeentelijke drukwerken en neemt de nodige maatregelen voor een efficiënt en effectief drukwerkbeheer. Hiertoe 
beschikt deze dienst over een distributieplan, zodat enkel geprint wordt wat nodig is. De noodzakelijkheid wordt bepaald 
vanuit de informatiespreiding en de doelgroep.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 54.577,50 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -54.577,50 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 004.001.003.002 Nieuwe inwoners zijn echt welkom in onze gemeente. 

    Jaarlijks nodigen we de nieuwe inwoners uit voor een rondleiding en een voorstelling van de gemeentelijke 
dienstverlening. Tevens krijgt elke nieuwe inwoner een infopakket conform de nieuwe huisstijl. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 
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   Actie nr. 004.001.003.003 De jeugddienst verleent medewerking aan de verspreiding van informatiepakketten voor de 
schoolgaande jeugd. 

    De regionale vereniging 'Meetjesman' maakt handige informatiepakketten  op voor zowel jongeren die de overstap maken 
naar de middelbare scholen, als voor jongeren die hun middelbare school beëindigen (schoolverlatersgids). De jeugddienst 
helpt actief mee deze pakketten te verspreiden onder de Maldegemse jeugd. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 004.001.003.004 We promoten Maldegem ook via audiovisuele communicatiemiddelen. 

    We beschikken tegen 2018 over een corporate film en trailer over Maldegem. Deze film wordt gecoördineerd door onze 
communicatiedienst, moet beantwoorden aan de normen van de huisstijl, multifunctioneel inzetbaar zijn en bruikbaar voor 
een langere periode.   
Deze film wordt gemaakt door de leerlingen van de KUMA binnen de reguliere werkings- en personeelsmiddelen. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 500,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -500,00 0,00 0,00 

   
 
Actieplan nr. 004.001.004 We ontwikkelen een communicatieplan met aandacht voor 'nieuwe' 
communicatiekanalen. 

         

   Actie nr. 004.001.004.002 We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government. 

    De website vormt de ruggengraat van de externe communicatie vanwege de gemeente en het OCMW. De nieuwe site 
moet een interactief en innoverend portaal worden voor inwoners, bezoekers en stakeholders. De website voldoet aan de 
hoogste kwaliteitsstandaarden, is flexibel, zet in op e-government, heeft oog voor én kan inspelen op de nieuwe trends en 
opportuniteiten. 
1 - september 2014 - implementatie nieuwe website voor gemeente en OCMW 
2 - nieuwbriefmodule voor de vrijetijdsdiensten in de nieuwe website 
3 - volwaardig e-loket voor burgerzaken in de nieuwe website 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 004.001.004.003 We zetten ook in op de digitale communicatie. 

    In het communicatieplan komt er ook een praktisch socialmediaplan. Hierdoor kunnen we informatie op maat digitaal en 
automatisch aan de gebruiker bezorgen. Deze social media zijn uiterst geschikt voor een toegankelijke en snelle externe 
communicatie, en een gerichte doelgroepencommunicatie.  
Zo spelen we ook in op het stijgende gebruik van mobiel internet en de mogelijkheden van geolocatie en push-berichten. 
Voor de budgettering van deze actie doen we een beroep op de recurrente middelen. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 
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 Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar 

aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep 

   
Actieplan nr. 004.002.001 We optimaliseren de openingsuren en verbeteren de signalisatie voor een zo groot 
mogelijke toegankelijkheid tot onze dienstverlening. 

    

         

   Actie nr. 004.002.001.002 De signalisatie in de bibliotheek wordt nog meer gebruikersvriendelijk gemaakt. 

    We schakelen over naar een meer gebruiksvriendelijke signalisatie op object-, plank- en kastniveau. In 2015 voorzien we 
de omschakeling van het Schema voor de Indeling van Systematische catalogus van Openbare bibliotheken (SISO) naar 
het gebruiksvriendelijker Zonder Inspanning ZOeken (ZIZO) ten behoeve van de indeling en etikettering van de 
informatieve collectie. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 1.900,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -1.900,00 0,00 0,00 

   
Actieplan nr. 004.002.002 Er wordt ingezet op de uitbouw van een aantal specifieke loketten en één centraal 
meldpunt voor klachten en vragen 

         

   Actie nr. 004.002.002.002 We richten een centraal meldpunt voor klachten en vragen in. 

    Vanaf 2014 beschikken we over een operationeel meldpunt, zowel digitaal als telefonisch. Digitaal gebruiken we één 
formulier voor meldingen, vragen en klachten. De procedure is operationeel. 
Het meldpunt rapporteert per kwartaal over de meldingen en vragen, en de opvolging die eraan werd gegeven. De 
klachtenambtenaar rapporteert op een zelfde wijze voor de klachten. Deze administratieve rapportages worden 
overgemaakt aan het managementteam en het college van burgemeester en schepenen. Jaarlijks rapporteert de 
klachtenambtenaar aan de gemeenteraad. 
We onderzoeken de mogelijkheid voor een permanentieregeling voor telefonische vragen, meldingen en klachten, die 
geformuleerd worden buiten de diensturen. 
 

  Actieplan nr. 004.002.003 De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt 

         

   Actie nr. 004.002.003.001 De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën. 

    We blijven verder in zetten op het digitale aanbod als onderdeel van de normale collectie-aangroei - zie actie 
1419/001/006/003/002. 
Met het oog op een nog meer efficiënte dienstverlening kiezen we voor Radio Frequency IDentification (RFID - ter 
vervanging van barcodes), inclusief een zelfuitleenbalie en een 'intelligente' inleverschuif (24 uur operationeel). RFID geldt 
niet alleen als een vereenvoudiging in functie van uitleningen, maar is tevens een verbeterd beveiligingssysteem, waarmee 
alle informatiedragers kunnen beveiligd worden. 
We stappen mee in het verhaal van het multifunctioneel gebruik van de elektronische identiteitskaart (ter vervanging van 
de lidkaart van onze bibliotheek). Voor de min-12-jarigen blijft de lidkaart gratis. We verwijzen hiervoor naar het 
retributiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013. 
 

   Actie nr. 004.002.003.002 De afdeling Ruimte en Milieu implementeert de digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning 
en op een e-loket voor notarisinlichtingen. 

    Het Vlaamse Gewest startte in maart 2014 de invoering van de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning. De 
gemeente zal zich moeten voorbereiden om hiermee te kunnen werken.  Het huidige pakket wordt nog ondersteund tot 31 
januari 2015. We starten begin 2015 met de upgrade naar de nieuwe software. Deze pakketten moeten vervolgens 
verbonden worden met het notulensoftwarepakket 'meeting.net'.  
Daarnaast zetten we vanaf 2016 in op een e-loket in functie van het verschaffen van notaris-inlichtingen. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 9.685,00 50.280,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -9.685,00 -50.280,00 0,00 
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Actie nr. 004.002.003.003 De dienst burgerzaken vernieuwt de software voor de burgerlijke stand. 

    De software van de burgerlijke stand is ondertussen reeds 15 jaar oud. Met de nieuwste ontwikkelingen op wetgevend 
vlak is het niet meer verantwoord om nog binnen de huidige applicaties verder te werken, vermits diverse toepassingen 
niet meer kunnen geïmplementeerd worden binnen de huidige software.  
 

  Actieplan nr. 004.002.004 We voorzien in een dienstverlening in de deelkernen. 

         

   Actie nr. 004.002.004.001 De bibliotheekfilialen worden ingezet voor de gemeentelijke dienstverlening. 

    Tegen eind 2014 kunnen een aantal documenten afgeleverd en enkele specifieke artikelen verkocht worden in de 
bibliotheekfilialen van Adegem en Kleit. Op dezelfde plaatsen zijn de medewerkers in staat een algemene verwijsfunctie 
naar de gemeentelijke dienstverlening op zich te nemen. 
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 Beleidsdoelstelling nr. 004.003: We verhogen de participatie met de bevolking. 

  Actieplan nr. 004.003.003 We verhogen de betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid. 

         

   Actie nr. 004.003.003.001 Een afsprakennota tussen de verschillende adviesorganen en het college van burgemeester en 
schepenen wordt opgemaakt. 

    Er wordt per adviesraad een afsprakennota opgemaakt waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot 
het uitbrengen van een advies en het vervolgtraject van dit advies.  Deze afsprakennota expliciteert de reeds in de 
statuten opgenomen afspraken en verhoogt aldus de transparantie van de relatie tussen de adviesraden en het 
gemeentebestuur. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 750,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -750,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 004.003.003.002 De werking van de verschillende adviesraden wordt verder opgewaardeerd. 

    Het bestuur streeft naar een goede werking van de adviesorganen. Om de leden nog beter in staat te stellen een gedegen 
advies te geven, zal er vanuit de administratie voldoende ondersteuning worden aangeboden.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 580,23 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -580,23 0,00 0,00 

   
Actieplan nr. 004.003.004 De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking neemt een actieve rol op binnen ons N/Z-
beleid. 

         

   Actie nr. 004.003.004.001 De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is een katalysator voor het N/Z-beleid in Maldegem. 

    Als volwaardige partner werkt de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking nauw samen met de N/Z-ambtenaar om 
waardevolle initiatieven te bestendigen binnen het N/Z-beleid van onze gemeente. U vindt de werkingstoelage terug onder 
actie 1419/001/003/002/008. 
De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking komt twee-maandelijks samen. Het bestuur duidt een ambtenaar aan die het 
gemeentelijke N/Z-beleid uitstraalt Deze ambtenaar neemt tevens de taak van secretaris van de Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking op zich. De Raad formuleert ook de nodige adviezen omtrent lokale initiatieven betreffende 
het N/Z-beleid aan het College van Burgemeester en Schepenen. Tevens ondernemen we, in samenspraak met de Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking, concrete acties om het N/Z-beleid te verankeren. 
Zowel de N/Z-ambtenaar als de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking werken mee aan intergemeentelijke initiatieven 
om een N/Z-draagvlak te verhogen bij de bevolking. We ondersteunen en nemen deel aan verschillende 
sensibilisatiecampagnies met een nationaal karakter, zoals ondermeer de 11.11.11-campagne. 
We hebben aandacht voor een blijvende sensibilisatie van de bevolking voor deze N/Z-problematiek. Daarom organiseren 
we zelf, of ondersteunen wij thema-avonden, ontmoetingsdagen, 4e pijlerprojecten, ... en verzorgen we de communicatie 
tussen de initiatiefnemer en de Maldegemse bevolking. 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 4.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 4.000,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 

  
Totaal voor Strategische doelstelling nr. 004: De gemeente Maldegem wenst in de komende beleidsperiode voldoende aandacht 
te besteden aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie met haar bevolking en in het bijzonder 
naar diegenen die vandaag moeilijk te bereiken zijn. 

 Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

 Uitgaven 73.492,73 50.280,00 0,00 

 Ontvangsten 4.000,00 0,00 0,00 

 Saldo -69.492,73 -50.280,00 0,00 
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Strategische doelstelling nr. 005: Maldegem wil de interne organisatie 
versterken. Hierbij zal aandacht gaan naar het versterken van het 
strategisch management en de interne communicatie, evenals naar de 
optimalisatie van organisatiebrede processen en het HRM-beleid. 

 

         

 Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid 

   
Actieplan nr. 005.001.001 Door de opmaak van een gedragen personeelsbehoefteplan en-organogram wordt 
een optimale invulling van het personeelsbestand bereikt 

         

   Actie nr. 005.001.001.001 In samenwerking met een consultant wordt een personeelsbehoeftenplan opgesteld 

    In samenwerking met een consultant wordt een personeelsbehoeftenplan opgesteld. De implementatie is voorzien in 
2015. 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 10.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -10.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 005.001.001.002 In de verschillende diensten wordt de personeelsbezetting afgestemd op het takenpakket, zoals 
dit blijkt uit het behoeftenplan. 

    In de verschillende diensten wordt de personeelsbezetting afgestemd op het takenpakket, zoals dit blijkt uit het 
behoeftenplan. Voor elke dienst wordt een individuele aanpak voor de toepassing van het personeelsbehoeftenplan 
opgesteld. Ten gevolge van de vastlegging van dit veranderingstraject zijn wijzigingen en verschuivingen in het 
personeelsbestand per dienst mogelijk. 
De vastlegging van de veranderingstrajecten en -planning is voorzien voor 2015, de uitvoering vanaf 2016. Dit 
veranderingstraject wordt opgezet in eigen beheer. 
 

   Actie nr. 005.001.001.003 Door een functionele invulling van het organogram wordt het managementteam samengesteld. 

    Tot nu toe werkte het managementteam op een eerder voorlopige basis, waarbij elke afdeling van het organogram 
vertegenwoordigd werd door een diensthoofd. In de voorbije jaren is grondig nagedacht over de mogelijkheden van, de 
rol én de meerwaarde die een managementteam voor onze organisatie kan betekenen. Tegen eind 2015 is de taakstelling, 
de werking en de samenstelling van het managementteam definitief vastgelegd. 
 

   Actie nr. 005.001.001.004 De uitbreiding en de implementatie van de digitalisering ten behoeve van een correcte 
personeelsadministratie wordt verder gezet. 

    Onze werkmethodiek - en middelen blijven uptodate. Daarom besteden we blijvend aandacht aan de uitbreiding en de 
implementatie van digitale werkmethodieken en -middelen. 

   
Actieplan nr. 005.001.002 Maldegem streeft naar tevreden medewerkers 

         

   Actie nr. 005.001.002.001 De resultaten van een tevredenheidsenquête zijn een factor in het bepalen van toekomstige acties 
inzake personeelsbeleid 

    De resultaten van een tevredenheidsenquête zijn een factor in het bepalen van toekomstige acties inzake 
personeelsbeleid. Vermits een tevredenheidsenquête slechts zin heeft wanneer kan vergeleken worden worden met de 
resultaten van vorige tevredenheidsenquêtes, investeren we via de eigen personele inbreng in de de verweving van de 
noodzakelijke kennis en werken we het traject in eigen beheer uit. 
De tevredenheidsenquête wordt tweejaarlijks herhaald. De resultaten worden telkens meegedeeld aan én besproken met 
het managementteam, het college van burgemeester en schepenen en het personeel.  
Uit deze resultaten wordt telkens een aantal acties gefilterd, die we moeten realiseren tegen de volgende 
tevredenheidsenquête 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 20.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -20.000,00 0,00 
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   Actie nr. 005.001.002.002 zie 005.001.001.004 - De uitbreiding en implementatie van digitalisering ten behoeve van een 
correcte personeelsadministratie wordt verder gezet. 

    Onze werkmethodiek en -middelen blijven uptodate. Daarom besteden we blijvend aandacht aan de uitbreiding en 
implementatie van digitalisering (elektronische maaltijdcheques, veralgemening prikloksysteem, gebruik sociale media, 
....).  
1. - Tegen eind 2014 wordt de volledige aanwezigheidsadministratie van het personeel via het SDP-prikkloksysteem 
uitgevoerd.  
2. - Tegen eind 2014 ontvangen alle personeelsleden hun  maaltijdcheques elektronisch. 
3. - Daarna wordt nagekeken welke processen binnen de personeelsdienst verder gedigitaliseerd kunnen worden. Deze 
digitalisering wordt evenwel enkel doorgevoerd in zoverre dit verantwoord is op het vlak van efficiëntie, effectiviteit en 
financiële haalbaarheid.  
 

   Actie nr. 005.001.002.003 Verschillende HRM-processen worden in kaart gebracht en verder uitgewerkt : 
ziekteverzuimbeleid, onthaalbeleid, .... 

    Verschillende HRM-processen worden in kaart gebracht en verder uitgewerkt in eigen beheer.  
1. Het ziekteverzuim wordt in kaart gebracht en er wordt een verzuimbeleid uitgewerkt. Het verzuimbeleid wordt 
uitgewerkt in samenwerking met de OCMW-personeelsdienst. Het uiteindelijke doel is een vermindering van het 
ziekteverzuim. 
2. Het onthaalbeleid wordt gereactiveerd met het oog op de aanwerving van waardevolle medewerkers. Dit onthaalbeleid 
wordt gekoppeld aan het retentiebeleid - zie actie 1419/005/001/003/002. 
 

   Actie nr. 005.001.002.004 Het competentiebeleid binnen de gemeente wordt verder ontwikkeld. 

    Het competentiebeleid binnen de gemeente wordt verder ontwikkeld door middel van het voorzien in diverse 
opleidingsmogelijkheden en de verdere verfijning van het evaluatiesysteem. 
Inzake opleidingen wordt gefocust op in-house-opleidingen en projectmanagement. Hierbij wordt ook rekening met de 
opleidingsbehoeften die voortkomen uit het personeelsbehoeftenplan en uit de tevredenheidsenquête. 
De evaluaties van het personeel vinden plaats begin 2015, 2017 & 2019. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 33.750,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -33.750,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 005.001.002.006 Het bestuur investeert in de verhoging van de personeelstevredenheid. 

    Het bestuur reserveert een budget, eventueel via subsidiëring van hogerhand, voor diverse sociale en 
groepsgevoelverhogende activiteiten ten behoeve van het personeel, zoals een personeelsfeest, zomerbarbecue, ... 

         

   Actie nr. 005.001.002.007 alternatieve en flexibele werkvormen worden onderzocht en geïmplementeerd. 

    alternatieve en flexibele werkvormen worden onderzocht en geïmplementeerd. We bouwen steeds een testfase in, waarna 
de resultaten worden geëvalueerd, alvorens te komen tot een definitieve beslissing. 
 

  Actieplan nr. 005.001.003 De gemeente profileert zich als een aantrekkelijke werkgever. 

         

   Actie nr. 005.001.003.001 De gemeente profileert en positioneert zich als kwaliteitsvolle en goede werkgever op de 
arbeidsmarkt. 

    De gemeente profileert en positioneert zich als een goede en kwalitetisvolle werkgever t.a.v. andere werkgevers in de 
openbare en privésector. We bouwen dit imago verder op door een éénduidige communicatie en prominente 
aanwezigheid op de lokale arbeidsmarkt.  
1 - Er wordt in alle communicatie naar de werknemers, de arbeidsmarkt of beroepsorganisaties een duidelijke en 
consequente huistijl toegepast, van zodra de huisstijl voor de totale organisatie is geïmplementeerd - zie ook actie 
1419/004/001/001/001. 
2 - iedere afdeling ontvangt jaarlijks minstens één schoolstagiair. 
3 - Er wordt een afsprakennota met de verantwoordelijke onderwijsinrichting opgesteld omtrent de tewerkstelling van 
stageairs in het gemeentebestuur 
4 - de personeelsdienst van de gemeente is op tenminste één sociaal netwerk aanwezig. Deze actie is rechtstreeks 
gelieerd met het actieplan 1419/004/001/004. 
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    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 20.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -20.000,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 005.001.003.002 Een opvolgings- & retentiebeleid voor de cruciale functies wordt uitgewerkt. 

    Een opvolgings- & retentiebeleid voor de cruciale functies wordt in eigen beheer uitgewerkt. In dit beleid zal aandacht 
besteed worden aan ondermeer coaching en kennisoverdracht vanwege het personeelslid dat op pensioen wenst te gaan 
aan zijn of haar opvolger, of het uitstellen dan de pensionering door het aanbieden van nieuwe werkvormen in de vorm 
van een uitloopcarriere. 
Belangrijk hierbij is de berekening van de kostprijs van de pensioneringsgolf en de weerslag op het toekomstige budget. 
Voor deze berekening zullen we eventueel een beroep moeten doen op een externe consultant. Voorr elke dienst wordt 
een overzicht met te verwachten pensioneringen opgesteld en we gaan na in hoeverre nieuwe werkvormen kunnen 
worden uitgewerkt en toegepast. 
 

         

   Actie nr. 005.001.003.003 zie 005.001.002.007 - Alternatieve & flexibele werkvormen wordt onderzocht en geïmplementeerd 

    Alternatieve & flexibele werkvormen worden onderzocht en geïmplementeerd, bij wijze van experiment, voor de duur van 
minstens één jaar. Vanaf 2016 beslist het bestuur of we op de ingeslagen weg zullen verder gaan. 
 
Indicatoren 
1) - Er wordt nagegaan welke dienst het meest geschikt is naar takenpakket, organisatie en functie-inhouden om een 
alternatieve werkvorm te verkennen.  
2) - Er wordt in 2015 in minstens één dienst op regelmatige basis een flexibel werksysteem uitgeprobeerd, dit met het 
oog op het verhogen van de inzetbaarheid en de tevredenheid bij de werknemer enerzijds, en het verbeteren van de 
dienstverlening en de werkprestaties anderzijds. 
3) - De evaluatie wordt gepland eind 2015 of begin 2016. 
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 Beleidsdoelstelling nr. 005.002: We verhogen de expertise en de continuiteit van de dienstverlening 
van de ondersteunende diensten. 

   
 
Actieplan nr. 005.002.001 We onderzoeken de mogelijke samenwerking tussen de ondersteunde diensten van 
het OCMW, de politie en de gemeente. 

         

   Actie nr. 005.002.001.001 De samenwerking tussen de personeelsdiensten van gemeente en OCMW wordt uitgebreid en 
bestendigd 

    De samenwerking tussen de personeelsdiensten van gemeente en OCMW wordt uitgebreid en bestendigd. We starten 
vanuit een inventarisatie van de huidige samenwerkingsvormen, de verschillen en overeenkomsten in structuren, 
werkprocessen &-methodes. Tevens berekenen we vanaf 2016 de kostprijs inzake personeelsinzet, informatisering, ... 
Jaarlijks wordt minstens één gezamenlijke  procedure uitgewerkt en toegepast Vanaf 2017 volgen dan de verdere stappen 
naar samenwerking van beide diensten. 
 

         

   Actie nr. 005.002.001.002 De technische dienst van het OCMW en de gemeente streven naar samenwerking. 

    We inventariseren de huidige samenwerking tussen de beide technische diensten. We brengen de verschillen en 
gelijkenissen in structuren, werkprocessen en -methodes in beeld. We inventarisen eveneens de mogelijke voor- en 
nadelen van een mogelijke samenwerking tegen het einde van deze legislatuur. 
 

         

   Actie nr. 005.002.001.003 Er wordt werk gemaakt van één dienst preventie en veiligheid op het werk 

    De Interne Dienst voor Bescherming en Welzijn op het Werk van het OCMW, de politie en de gemeente worden gescreend 
op hun werkgebied. We gaan na waar een samenwerking mogelijk en zelfs wenselijk is. We analyseren tevens de 
structuren, werkprocessen en -methodes en gaan na hoe die desgewenst op elkaar afgestemd kunnen worden. Tegen het 
einde van deze legislatuur beschikken we over een inventaris van de mogelijke voor- en nadelen van een samenwerking. 
 

         

   Actie nr. 005.002.001.004 Diverse ondersteunende diensten van zowel het OCMW als de gemeente worden geanalyseerd 
met het oog op een mogelijke samenwerking. 

    De logistiek-ondersteunende diensten van zowel het OCMW als de gemeente worden gescreend. We denken hierbij aan 
ondermeer de dienst informatica, de dienst financiën en de dienst interne controle en kwaliteitszorg. We gaan na waar 
een samenwerking mogelijk en zelfs wenselijk is. We analyseren tevens de structuren, werkprocessen en -methodes en 
gaan na hoe die desgewenst op elkaar afgestemd kunnen worden. Tegen het einde van deze legislatuur beschikken we 
over een inventaris van de mogelijke voor- en nadelen van een samenwerking. 
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 Beleidsdoelstelling nr. 005.004: De gemeente wil zo goed mogelijk communiceren naar haar 
medewerkers 

   
Actieplan nr. 005.004.001 We bouwen ons intern communicatiebeleid verder uit. 

         

   Actie nr. 005.004.001.001 We maken en ontwikkelen tevens een intern communicatieplan. 

    Het communicatiebeleidsplan bestaat uit twee delen: het strategisch communicatieplan voor interne communicatie en het 
strategisch communicatieplan voor externe communicatie. In dit strategisch communicatieplan formuleren en analyseren 
we de doelstellingen, de visie, de doelgroepen, de huidige middelen, de aanpak, de nodige middelen, de structuur en 
organisatie, en de indicatoren voor evaluatie.  
Het communicatiebeleidsplan voorziet structuren, organisatie en middelen zodat alle doelgroepen hun informatie via de 
gepaste kanalen ontvangen. Uit het communicatiebeleidsplan zal er een lijst van acties volgen. 
Deze actie verloop met parallel met de actie omtrent het extern communicatieplan -zie acties 1419/004/001/001/001 en 
1419/004/001/004/001. 
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 Beleidsdoelstelling nr. 005.005: De gemeente wil efficienter werken door verdere digitalisering van 
onze dienstverlening. 

   
 
Actieplan nr. 005.005.001 We zetten verder in op de digitale archivering van onze documenten. 

         

   Actie nr. 005.005.001.001 De plannen van de diensten Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu slaan we digitaal op. 

    Teneinde efficiënter te kunnen werken en minder nood te hebben aan direct toegankelijke archiefruimte, wordt er gestart 
met het digitaliseren van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en ruimtelijke 
bestemmingsplannen. Van zodra dit project operationeel is, zullen we projectmatig een deel van de plannen inscannen en 
voorzien van de nodige indicatoren om het digitaal zoeken te vereenvoudigen. 
Hiertoe zal een uitbreiding van de digitale opslagruimte vereist zijn. De procesbeschrijving  wordt tegen 2018 binnen een 
werkgroep opgemaakt. Nadien starten we met de digitalisering van de onderscheiden plannen van de dienst Ruimte en 
Milieu. 
 

         

   Actie nr. 005.005.001.002 De akten van de burgerlijke stand worden eveneens gedigitaliseerd. 

    We laten de registers en akten voor de periode vanaf 1977 inscannen en verwerken deze in een software database zodat 
ze digitaal opzoekbaar zijn. In 2018 laten we deze registers en acten inscannen door een externe leverancier. 
 

 

  Actieplan nr. 005.005.002 We gebruiken het digitale notuleringsprogramma meeting.net ook voor 
gemeenteraad. 

         

   Actie nr. 005.005.002.001 De GR leden kunnen de gemeenteraad digitaal volgen tijdens de zitting. 

    We voorzien de licenties voor het notuleringsprogramma 'Meeting.mobile' van de gemeente voor alle gemeenteraadsleden.  
 Het reglement op de vergoeding van onkosten, gemaakt door mandatarissen, wordt aangepast, zodat zij een deel van de 
kosten voor de nodige hardware kunnen terugbetaald krijgen. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 8.962,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -8.962,00 0,00 0,00 

   
 
Actieplan nr. 005.005.003 Middelen 

         

   Actie nr. 005.005.003.001 We vernieuwen het serverpark teneinde de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te 
verzekeren. 

    Het serverpark dient vernieuwd en geoptimaliseerd  te worden wegens einde support hardware. Deze vernieuwing is 
noodzakelijk voor een blijvende, gegarandeerde dienstverlening. In 2015 vernieuwen we de serverinfrastructuur wegens 
einde support hardware onderdelen. 
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 61.500,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 -61.500,00 0,00 
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 Beleidsdoelstelling nr. 005.006: De gemeente streeft naar volledige beheersing van haar risico's 

   
Actieplan nr. 005.006.001 Uitbouwen van het interne controlesysteem 

         

   Actie nr. 005.006.001.001 Jaarlijks wordt de productencatalogus up to date gehouden 

    We beschikken tover een productencatalogus, opgemaakt op basis van de Interbestuurlijke Diensten en 
Productencatalogus (IDPC),  van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) en de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten (VVSG.) Deze productencatalogus wordt continu uptodate gehouden. 
 

         

   Actie nr. 005.006.001.002 Op basis van de productencatalogus en de dienstverlening aan interne en externe klanten worden 
de sleutelprocessen bepaald. De procesmap met sleutelprocessen wordt jaarlijks up to date gehouden. 

    De procesmap met sleutelprocessen en eerste zelfevaluatie worden afgerond in 2015. 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -5.000,00 0,00 0,00 

     

 

    

   Actie nr. 005.006.001.003 Jaarlijks wordt op basis van de procesmap met sleutelprocessen en een zelfevaluatie aan de hand 
van de leidraad interne controle een planning opgemaakt van de prioritair te beschrijven processen en worden deze 
processen beschreven. 

    Jaarlijks wordt de zelfevaluatie opgemaakt vóór 31 januari en de planning vóór 28 februari. De prioritisering gebeurt op 
basis van weging van risico's in de leidraad voor interne controle. 
De zelfevaluatie en de planning worden  goedgekeurd het Managementteam en het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
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 Beleidsdoelstelling nr. 005.007: Het strategisch management wordt verder uitgebouwd. 

   
Actieplan nr. 005.007.001 We bouwen het managementteam uit tot de katalysator van de gemeentelijke 
administratie. 

         

   Actie nr. 005.007.001.001 We optimaliseren de werking van het managementteam door middel van een duidelijk afgebakend 
takenpakket, vergaderritme en het voorzien van opleidingen 

    We beschikken over een afsprakennota. Tevens voorzien we in een opleiding voor de leden van het managementteam.  
 

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 12.000,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -12.000,00 0,00 0,00 

  
 
 
 
Totaal voor Strategische doelstelling nr. 005: Maldegem wil de interne organisatie versterken. Hierbij zal aandacht gaan naar 
het versterken van het strategisch management en de interne communicatie, evenals naar de optimalisatie van 
organisatiebrede processen en het HRM-beleid. 

 Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

 Uitgaven 79.712,00 91.500,00 0,00 

 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

 Saldo -79.712,00 -91.500,00 0,00 
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Strategische doelstelling nr. 006: Gelijkblijvend Beleid 

 

         

 Beleidsdoelstelling nr. 006.001: Gelijkblijvend Beleid 

   
 
Actieplan nr. 006.001.001 Gelijkblijvend Beleid 

         

   Actie nr. 006.001.001.001 GBB Lonen en wedden 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 8.484.489,70 0,00 0,00 

    Ontvangsten 1.203.900,69 0,00 0,00 

    Saldo -7.280.589,01 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.002 GBB Personeel 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 111.798,65 0,00 0,00 

    Ontvangsten 188.308,26 0,00 0,00 

    Saldo 76.509,61 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.003 GBB Financiën 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 771.983,46 14.090,00 1.605.953,00 

    Ontvangsten 20.380.155,66 326.476,00 0,00 

    Saldo 19.608.172,20 312.386,00 -1.605.953,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.004 GBB Toerisme 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 11.392,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 750,00 0,00 0,00 

    Saldo -10.642,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.005 GBB Gebouwen 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 302.214,55 36.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -302.214,55 -36.000,00 0,00 
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   Actie nr. 006.001.001.006 GBB ICT en Communicatie 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 177.728,78 40.500,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -177.728,78 -40.500,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.007 GBB Interne werking 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 3.510.722,02 284.000,00 0,00 

    Ontvangsten 9.136,00 3.132.000,00 925,00 

    Saldo -3.501.586,02 2.848.000,00 925,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.008 GBB Brandweer 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 553.255,70 224.867,61 0,00 

    Ontvangsten 119.448,96 0,00 0,00 

    Saldo -433.806,74 -224.867,61 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.009 GBB Gemeentelijke Basisschool Kruipuit 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 809.541,67 10.000,00 0,00 

    Ontvangsten 871.200,50 0,00 0,00 

    Saldo 61.658,83 -10.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.010 GBB KUMA 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 504.483,38 0,00 0,00 

    Ontvangsten 439.855,41 0,00 0,00 

    Saldo -64.627,97 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.011 GBB Burgerzaken 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 238.091,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 306.934,00 0,00 0,00 

    Saldo 68.843,00 0,00 0,00 
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   Actie nr. 006.001.001.012 GBB Milieu 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 832.878,20 0,00 0,00 

    Ontvangsten 647.452,00 0,00 0,00 

    Saldo -185.426,20 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.013 GBB Kinderopvang 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 84.883,47 0,00 0,00 

    Ontvangsten 639.390,21 0,00 0,00 

    Saldo 554.506,74 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.014 GBB Groen en Water 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 298.406,77 176.737,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo -298.406,77 -176.737,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.015 GBB Technische Dienst 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 376.060,62 89.000,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 20.000,00 0,00 

    Saldo -376.060,62 -69.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.016 GBB Mobiliteit 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 8.976,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 5.000,00 0,00 0,00 

    Saldo -3.976,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.017 GBB Ruimtelijke ordening 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 8.850,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 105.051,51 0,00 0,00 

    Saldo 96.201,51 0,00 0,00 
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   Actie nr. 006.001.001.018 GBB Cultuur 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 315.136,74 8.500,00 0,00 

    Ontvangsten 150.308,25 0,00 0,00 

    Saldo -164.828,49 -8.500,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.019 GBB Sport 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 144.961,90 5.000,00 0,00 

    Ontvangsten 96.750,00 0,00 0,00 

    Saldo -48.211,90 -5.000,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.020 GBB Jeugd 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 12.634,93 0,00 0,00 

    Ontvangsten 1.617,00 0,00 0,00 

    Saldo -11.017,93 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.021 GBB Energie 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 347.278,74 0,00 0,00 

    Ontvangsten 3.500,00 0,00 0,00 

    Saldo -343.778,74 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.022 GBB Wegen en Riolering 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 743.538,00 498.500,00 0,00 

    Ontvangsten 1.032.639,42 0,00 0,00 

    Saldo 289.101,42 -498.500,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.023 De gemeente Maldegem organiseert elk jaar de Canadese plechtigheid 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 11.900,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 3.000,00 0,00 0,00 

    Saldo -8.900,00 0,00 0,00 
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   Actie nr. 006.001.001.024 De gemeente Maldegem organiseert elk jaar Maldegem wandelt, fietst, proeft en swingt. 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 26.924,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 10.300,00 0,00 0,00 

    Saldo -16.624,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.025 De jeugddienst zet in op preventie 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 

         

   Actie nr. 006.001.001.026 Het KUMA organiseert een specialisatieopleiding voor de afgestudeerden 

     

    Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

    Uitgaven 1.800,00 0,00 0,00 

    Ontvangsten 1.800,00 0,00 0,00 

    Saldo 0,00 0,00 0,00 

  
 
 
 
Totaal voor Strategische doelstelling nr. 006: Gelijkblijvend Beleid 

 Raming van de uitgaven en ontvangsten  (2015) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE 

 Uitgaven 18.689.930,28 1.387.194,61 1.605.953,00 

 Ontvangsten 26.216.497,87 3.478.476,00 925,00 

 Saldo 7.526.567,59 2.091.281,39 -1.605.028,00 

         

E I N D T O T A A L   

     EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE TOTAAL 

    Uitgaven 23.851.815,15 7.563.816,62 1.605.953,00 33.021.584,77 

    Ontvangsten 26.928.654,46 4.874.960,38 925,00 31.804.539,84 

    Saldo 3.076.839,31 -2.688.856,24 -1.605.028,00 -1.217.044,93 
 

   

 



Meerjarenplan Budget Verschil

3.076.839 3.076.839 0
23.851.815 23.851.815 0

26.928.654 26.928.654 0

14.807.794 14.807.794 0

12.120.861 12.120.861 0

-2.688.856 -2.688.856 0
7.563.817 7.563.817 0

4.874.960 4.874.960 0

-1.605.028 -1.605.028 0
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1.605.953 1.605.953 0
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925 925 0

925 925 0

925 925 0

-1.217.045 -1.217.045 0
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1.766.472 1.766.472 0

226.476 226.476 0
226.476 226.476 0

1.539.996 1.539.996 0

Meerjarenplan Budget Verschil

I. Financieel draagvlak (A-B) 3.706.067 3.706.067 0

A. Exploitatieontvangsten 26.928.654 26.928.654 0

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) 23.222.587 23.222.587 0

1. Exploitatie-uitgaven 23.851.815 23.851.815 0

2. Nettokosten van de schulden 629.228 629.228 0

a. Kosten van de schulden 629.228 629.228 0

b. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.234.256 2.234.256 0

A. Netto-aflossingen van schulden 1.605.028 1.605.028 0

1. Periodieke aflossingen van schulden 1.605.953 1.605.953 0

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van de schulden 925 925 0

B. Nettokosten van schulden 629.228 629.228 0

1. Kosten van de schulden 629.228 629.228 0

2. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 1.471.811 1.471.811 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

AUTOFINANCIERINGSMARGE

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 84930,inschrijvingsnummer 6801, exploitatie 6580, investeringen 202, liquiditeiten 15

a.Periodieke terugvorderingen

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
B. Bestemde gelden voor investeringen

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

B. Ontvangsten

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten

Financiële toestand budget

2015

RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
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InvesteringsEnveloppeOmschr. AR Beleidscode

Budget

beheerder omschrijving INVESTERING

 Origineel

Budget 2015 

 Delegatie 

naar College 

                     -7.563.817 
001 We verhogen de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 )                                -69.902 

001 We verhogen de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 )1419/001/001/001/001 We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum. 0610 Gebiedsontwikkeling Van Heuverswyn Jeroen BPA Hof ter Ede - omzetten RUP -55.000                               CBS

001 We verhogen de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 )1419/001/001/001/003 We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen 0610 Gebiedsontwikkeling Van Heuverswyn Jeroen RUP's -14.902                               CBS
002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )                          -2.145.790 

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/001/002 Maldegem maakt werk van een evenementenbeleid met een centraal aanspreekpunt en loket. 0709 Overige culturele instellingen Blondeel Christine UITLOKET - nieuw reserveringssysteem vrije tijd -35.000                               CBS

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/003/001 We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte en het jeugdhuis De Redekiel.075006 Jeugdcentrum Swankaert Benjamin Erelonen nieuw Jeugdcentrum -150.000                             CBS

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/003/001 We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte en het jeugdhuis De Redekiel.075006 Jeugdcentrum Swankaert Benjamin bouw nieuw jeugdcentrum -1.841.490                         CBS

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/003/002 We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek. 0703 Openbare bibliotheken Swankaert Benjamin Aanpassingswerken BIB -100.000                             CBS

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/003/003 We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.075000 Jeugddienst Van Canneyt Ilona uitbouw lokaal speelweefsel -14.300                               CBS

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/003/005 We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad. 070500 Gemeenschapscentrum Den hoogen PadGinneberge Isabel gepersonaliseerd servies 290 stuks -5.000                                 CBS
003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )                          -2.707.373 

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/001 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef) 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 4 -33.394                               CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/002 We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan - Loskaai - Vaartkant - Malecote) 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 6 -22.344                               CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/003 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote) 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 7 -36.659                               CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/004 We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek - Kruisken - Heulendonk) 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 12 -10.000                               CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/012 We realiseren SPAM 13  (gravitaire riolering Middelburg) 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 13 -17.550                               CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/001 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef) 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander aankoop gronden SPAM 4 -47.151                               CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/003 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote) 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander aankoop gronden SPAM 7 -20.000                               CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/001/003 We richten wijkcomposteerplaatsen in . 030001 Verwerken van afval Depuydt Cedric wijkcomposteerplaats -5.000                                 CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/001/005 We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor kleine partijen 'verdachte bodem'. 0390 Overige milieubescherming Depuydt Cedric inrichting grondopslagplaats -100.000                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/002/001 We zetten in op een duurzaam wagenpark. 020002 Logistiek en feestelijkheden Van Vynckt Tijs duurzaam wagenpark -30.000                               CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/002/002 We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare gebouwen en wegenis. 0670 Straatverlichting Vancanneyt Sander nieuwe openbare verlichting -30.000                               CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/001 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef) 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander werken SPAM 4 -690.554                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/002 We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan - Loskaai - Vaartkant - Malecote) 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander werken SPAM 6 -482.186                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/003 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote) 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander werken SPAM 7 -986.910                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/005 We realiseren SPAM 15 (IBA's) 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Plaatsing IBA's -195.625                             CBS
004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )                              -583.000 

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/004/001 We maken een nieuw mobiliteitsplan op. 0290 Overige mobiliteit en verkeer Hoste Jessica Opmaak mobiliteitsplan -50.000                               CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/001/002 we investeren in fietsenstallingen. 020000 Wegen Vancanneyt Sander Fietsenstallingen -33.000                               CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/003/001 We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen. 020002 Logistiek en feestelijkheden Delbecke Stefaan aanpassingen gebouwen en openbaar domein toegankelijker te maken -25.000                               CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/004/003 We realiseren een doorsteek van de terreinen van KSK Maldegem naar onze sporthal Meos 074001 Sporthal MEOS Vancanneyt Sander Doorsteek MEOS parking KSK -38.000                               CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/002/001 We werken aan infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen. 020000 Wegen Vancanneyt Sander verkeersveilige maatregelen uit aan een schoolgebouw -50.000                               CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/001/001 We realiseren duidelijke fietsassen en voetpaden in het kader van de veiligheid van de zwakke weggebruiker.020000 Wegen Vancanneyt Sander fiets -en voetpaden -347.000                             CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/004/002 De parkeermogelijkheden in de Melingsstraat worden geoptimaliseerd. 020000 Wegen Vancanneyt Sander Parkeerplaatsen Melingstraat -40.000                               CBS
005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )                              -346.500 

005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )1419/002/003/001/004 De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd. 099000 Begraafplaatsen - Algemeen Swankaert Benjamin muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk -62.500                               CBS

005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )1419/002/003/001/002 We optimaliseren de site van de Bloemestraat. 020003 Administratief gebouw dienst infrastructuur, Bloemestraat 45Swankaert Benjamin Luifel TD -104.000                             CBS

005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )1419/002/003/001/001 Het beheer van onze gebouwen staat centraal. 011900 Gebouwendienst Swankaert Benjamin vervangen van oude stookketels -30.000                               CBS

005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )1419/002/003/001/003 De brandweerkazerne wordt aangepast. 0410 Brandweer Swankaert Benjamin Aanpassingswerken Brandweerkazerne -150.000                             CBS
006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 )                              -120.000 

006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 )1419/002/004/002/003 We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050 - Maldegem centrum 0680 Groene ruimte De Kesel Katrien Park Sint Anna inrichting -120.000                             CBS
008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002)                                -50.280 

008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002)1419/004/002/003/002 De afdeling Ruimte en Milieu implementeert de digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en op een e-loket voor notarisinlichtingen.0600 Ruimtelijke planning Blondeel Christine software digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning -50.280                               CBS

Lijst met nominatieve opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad het vaststellen van de wijze van gunning

 en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het college van Burgemeester en Schepenen.



InvesteringsEnveloppeOmschr. AR Beleidscode

Budget

beheerder omschrijving INVESTERING

 Origineel

Budget 2015 

 Delegatie 

naar College 

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid                          -1.448.695 

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/014 GBB Groen en Water 099000 Begraafplaatsen - Algemeen Blondeel Christine upgrade software begraafplaatsen -11.737                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/003 GBB Financiën 0111 Fiscale en financiële diensten Blondeel Christine nieuw boekhoudpakket -14.090                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/005 GBB Gebouwen 094503 KO Kleit Swankaert Benjamin Herinrichting KO schuilhuisje voor buitenspeelgoed,.. -1.000                                 CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/019 GBB Sport 074001 Sporthal MEOS Vancanneyt Sander Herstel parking MEOS -5.000                                 CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/005 GBB Gebouwen 011900 Gebouwendienst Swankaert Benjamin Schilderwerken en pleisterwerken  (buiten) -30.000                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/014 GBB Groen en Water 099000 Begraafplaatsen - Algemeen De Kesel Katrien grafkelder, urnenkelders -25.000                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/014 GBB Groen en Water 0680 Groene ruimte De Kesel Katrien zuigwagen, werkarm takkenschaar en klepelmaaier, 2de hands voertuig -140.000                             CBS
zuigwagen -65.000                                           

werkarm voor takkenschaar en klepelmaaier -65.000                                           

2de hands voertuig camionette -10.000                                           

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/015 GBB Technische Dienst 020002 Logistiek en feestelijkheden Delbecke Stefaan remorque ontstoppingsunit, 2de handsvrachtwagen -89.000                               CBS
remorque met ontstoppingsunit -9.000                                             

tweedehands vrachtwagen met haakarmsysteem (vervanging) -80.000                                           

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/009 GBB Gemeentelijke Basisschool Kruipuit 0800 Gewoon basisonderwijs Buysse Manu vervangen bestaand meubilair -10.000                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/018 GBB Cultuur 0709 Overige culturele instellingen Ginneberge Isabel Aankopen professionele vouwtenten 1 x 6x3 en 4x 3x3 -8.500                                 CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/005/005/003/001 We vernieuwen het serverpark teneinde de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te verzekeren.011901 ICT Blondeel Christine Vernieuwen van het serverpark -61.500                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/005 GBB Gebouwen 011900 Gebouwendienst Swankaert Benjamin vervangingsinvesteringen en meubilair -5.000                                 CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/006 GBB ICT en Communicatie 011901 ICT Blondeel Christine Aankoop laptops, schermen, computers -40.500                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 0113 Archief Van Vynckt Tijs Rolarchief -50.000                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/022 GBB Wegen en Riolering 0670 Straatverlichting Vancanneyt Sander Vervangings inv IMEWO contract straatlampen.be + 25K eigen vervangingen -50.000                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/022 GBB Wegen en Riolering 0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander onderhoud Riolering -73.500                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/022 GBB Wegen en Riolering 020000 Wegen Vancanneyt Sander Onderhoud wegen -375.000                             CBS
uitvlakken en bestrijken -170.000                                        

Herstellen betonvakken -80.000                                           

Onderhouds contract wegen -125.000                                        

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleidVan Vynckt Tijs Inv. Subsidie OCMW -80.000                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/008 GBB Brandweer 0410 Brandweer Van Suyt Alex Inv. Subsidie Hulpverleningszone Meetjesland -224.868                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 0400 Politiediensten Van Vynckt Tijs Inv. Subsidie Politie -50.000                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveausVan Vynckt Tijs Inv. Subsidie AGB -104.000                             CBS
011 We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat (1419/003/001)                                -62.277 

011 We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat (1419/003/001)1419/003/001/001/003 We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen. 0510 Nijverheid Vancanneyt Sander Erelonen realisatie nieuw industrieterrein -62.277                               CBS
014 Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid                                -30.000 

14 Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid1419/005/001/001/001 In samenwerking met een consultant wordt een personeelsbehoeftenplan opgesteld 0112 Personeelsdienst en vorming De Jaeger Steven opmaak personeelsbehoeftenplan -10.000                               CBS
14 Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid1419/005/001/002/001 De resultaten van een tevredenheidsenquête zijn een factor in het bepalen van toekomstige acties inzake personeelsbeleid0112 Personeelsdienst en vorming De Jaeger Steven tevredenheidsenquête -20.000                               CBS



De lijst met daden van beschikking van onroerende goederen waarvan de 

bevoegdheid wordt gedelegeerd aan de het College van burgemeester en Schepenen 

Er is niets gedelegeerd in 2015. 



Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)
Marktstraat 10
9990 MALDEGEM

Secretaris : Van Vynckt Tijs
Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

Lijst met nominatief toegekende subsidies 2015

BI actie Omschrijving BUDGET 2015

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus1419/006/001/001/007 werkingsbijdrage AGB 713.265                 

0040 Transacties in verband met de openbare schuld1419/006/001/001/003 rentelasten annuïteiten De Lijn 6                             

0101 Officieel ceremonieel 1419/006/001/001/007 toelage verbroedering comité verbroedering 100                         

0101 Officieel ceremonieel 1419/006/001/001/007 toelage Memorial Burkel 750                         

0101 Officieel ceremonieel 1419/006/001/001/007 fonds verbroedering 1.500                      

0112 Personeelsdienst en vorming 1419/006/001/001/007 toelage PWA 750                         

0113 Archief 1419/006/001/001/007 Archiveris 11.889                   

0160 Hulp aan het buitenland 1419/001/003/002/008 Projecten ontwikkelings samenwerking 18.186                   

0160 Hulp aan het buitenland 1419/001/003/002/008 Werkingstoelage ROM 750                         

0160 Hulp aan het buitenland 1419/001/003/002/009 derde wereldproject verbroedering 3.000                      

030001 Verwerken van afval 1419/006/001/001/012 IVM 360.809                 

031900 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones1419/006/001/001/014 toelage polders en wateringen: polder Maldegem 51.066                   

031900 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones1419/006/001/001/014 toelage polders en wateringen: oostkust polder 7.642                      

031900 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones1419/006/001/001/014
toelage polders en wateringen: waterring van de 

wagenmakerstroom
21.066                   

0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging1419/006/001/001/012  Zwerfvuilinzameling 1.000                      

0390 Overige milieubescherming 1419/006/001/001/012 Oranje composteer 2.000                      

0390 Overige milieubescherming 1419/006/001/001/012 Toelage Kringloopcentrum 7.115                      

0390 Overige milieubescherming 1419/006/001/001/012 Bijdrage Regionaal Landschap 5.906                      

0400 Politiediensten 1419/006/001/001/007 Dotatie Politie 2.305.310              

0410 Brandweer 1419/006/001/001/008 Instituut Medische Dringende Hulpverlening (MUG) 2.000                      

0410 Brandweer 1419/006/001/001/008 toelage hulpverleningszone 550.440                 

0470 Dierenbescherming 1419/006/001/001/012 Subs bijdrage opvang dieren 5.750                      

050000 Lokale Economie 1419/006/001/001/007 toelage streeknetwerk 18.787                   

050000 Lokale Economie 1419/003/001/001/001 toelage VHMC volgens convenant 5.500                      

050000 Lokale Economie 1419/003/001/001/001 VHMC toelage kerstverlichting 7.500                      

0521 Toerisme - Sectorondersteuning 1419/006/001/001/004 Toerisme Meetjesland 8.018                      

0629 Overig woonbeleid 1419/001/002/001/001 Woonwijzer 31.703                   

0709 Overige culturele instellingen 1419/001/003/002/001 Muziekmaatschappijen 8.000                      

0709 Overige culturele instellingen 1419/001/006/001/001 Werkgroep geschiedenis Maldegem 500                         

0709 Overige culturele instellingen 1419/004/003/003/001 Cultuurraad 750                         

0709 Overige culturele instellingen 1419/006/001/001/018 Bijdrage Comeet - 21 juli viering 6.940                      

0710 Feesten en plechtigheden 1419/001/003/002/002 Kermiscomité's: Comité voor initiatief 11.403                   

0710 Feesten en plechtigheden 1419/001/003/002/002 Kermiscomité's: Feestcomité Adegem 3.471                      

0710 Feesten en plechtigheden 1419/001/003/002/002 Kermiscomité's: Feestcomité Maldegem-Donk 1.487                      

0710 Feesten en plechtigheden 1419/001/003/002/002 Kermiscomité's: Feestcomité Maldgem-Kleit 1.487                      

0710 Feesten en plechtigheden 1419/001/003/002/002 Kermiscomité's: Feestcomité Middelburg 744                         

0710 Feesten en plechtigheden 1419/006/001/001/007 Toelage Dorpsraad Donk 250                         

0710 Feesten en plechtigheden 1419/006/001/001/007 België-Canada VZW 350                         

0710 Feesten en plechtigheden 1419/006/001/001/007 Karnaval (Raad van Elf) 5.000                      

0710 Feesten en plechtigheden 1419/006/001/001/007 21 juli viering 1.000                      

0710 Feesten en plechtigheden 1419/006/001/001/007  Toelage aan Jeugdherbergcomité 1.000                      

074000 Sportdienst 1419/006/001/001/019 toelage burenssportdienst 250                         

074000 Sportdienst 1419/006/001/001/019 Subsidies aan Sportraad 750                         

074000 Sportdienst 1419/006/001/001/019 Subsidies aan Wielercel 3.000                      

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/003 Jeugdraad 750                         

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/003 sensibilisering afval 700                         

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/004 Oranje convenant 2.500                      

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/004 Redekiel werkingssubsidie convenant 20.000                   

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/004 Maldo convenant 250                         

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/004 Katootje convenant 750                         

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/004 Jeugdverbroedings comité convenant 1.500                      

075000 Jeugddienst 1419/001/006/006/001 toelage Meetjesman 1.500                      

075000 Jeugddienst 1419/006/001/001/020 Bijdrage regionale jeugddienst 1.000                      

079000 Kerkfabriek Maldegem 1419/006/001/001/007 Maldegem 17.913                   

079001 Kerkfabriek Donk 1419/006/001/001/007 Donk 7.930                      

079002 Kerkfabriek Kleit 1419/006/001/001/007 Kleit 42.763                   

079004 Kerkfabriek Adegem 1419/006/001/001/007 Kerkfabriek Adegem 15.348                   

079005 Kerkfabriek Sint-Antonius - Balgerhoeke1419/006/001/001/007 Kerkfabriek Balgerhoeke 10.853                   

079006 Kerkfabriek Sint Jans-onthoofding (Oostwinkel)1419/006/001/001/007 Kerkfabriek Oostwinkel 6.605                      

0900 Sociale bijstand 1419/006/001/001/007  OCMW Maldegem 3.569.078              

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid1419/006/001/001/007 Subsidies aan seniorenraad 750                         

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid1419/006/001/001/007 Subsidies aan Sociale Raad 750                         

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen1419/006/001/001/007 toelage AED toestel Rode Kruis 3.000                      

0410 Brandweer 1419/006/001/001/008 Investeringssubsidie 224.868                 

0400 Politiediensten 1419/006/001/001/007 Inv. Subs Politie 50.000                   

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid1419/006/001/001/007 INVESTERINGsprojecten OCMW Maldegem 80.000                   

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus1419/006/001/001/007 Inv subs AGB 104.000                 
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Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) 
Marktstraat 10 
9990 MALDEGEM 
 
Secretaris : Van Vynckt Tijs 
Financieel Beheerder : Dombret Isabelle 



 
Financiële nota 
 

1. Het exploitatiebudget 
Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie geeft een overzicht van alle 
kosten en ontvangsten. 

 
2. Het investeringsbudget 

Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, kosten en 
opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van 
duurzame middelen. Dit budget is samengesteld uit meerdere investeringsenveloppes, 
namelijk 1 enveloppe per prioritaire doelstelling en 1 enveloppe voor het overig beleid en 
algemene financiering. Dit rapport geeft een overzicht van de transactiekredieten per 
financieel boekjaar en het totale verbinteniskrediet.  
 

3. Transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen 
Dit rapport geeft de transactiekredieten van het financiële boekjaar nodig zijn voor de 
geplande investering uitgaven en ontvangsten en dit per beleidsdomein. 
 

4. Het liquiditeitenbudget 
Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen. Het biedt een overzicht 
van alle ontvangsten en opbrengsten. 



Schema B1 : Het doelstellingenbudget  

 
Schema B1 : H et 

doelstellingenbudget 

 

 Uitgaven Ontvangst Saldo 

00 - Algemene financiering 3.225.500 23.960.543 20.735.042 

Prioritaire Doelstellingen 0 44.558 44.558 

Exploitatie 0 44.558 44.558 

Overig beleid 3.225.500 23.915.985 20.690.484 

Exploitatie 1.515.547 20.793.985 19.278.437 

Investering 104.000 3.122.000 3.018.000 

Liquiditeiten 1.605.953 0 -1.605.953 

01 - Interne werking en veiligheid 8.363.079 690.347 -7.672.732 

Prioritaire Doelstellingen 242.623 0 -242.623 

Exploitatie 62.623 0 -62.623 

Investering 180.000 0 -180.000 

Overig beleid 8.120.456 690.347 -7.430.109 

Exploitatie 7.614.499 690.347 -6.924.152 

Investering 505.958 0 -505.958 

02 - Burger en Welzijn 5.697.640 1.068.345 -4.629.295 

Prioritaire Doelstellingen 3.790.892 35.624 -3.755.268 

Exploitatie 3.666.115 35.624 -3.630.491 

Investering 124.777 0 -124.777 

Overig beleid 1.906.748 1.032.721 -874.027 

Exploitatie 1.789.011 1.032.721 -756.290 

Investering 117.737 0 -117.737 

03 - Infrastructuur 7.546.353 3.067.809 -4.478.544 

Prioritaire Doelstellingen 3.461.898 1.396.484 -2.065.414 

Exploitatie 90.525 0 -90.525 

Investering 3.371.373 1.396.484 -1.974.889 

Overig beleid 4.084.455 1.671.325 -2.413.130 

Exploitatie 3.356.955 1.314.849 -2.042.106 

Investering 727.500 356.476 -371.024 

04 - Ruimte en Milieu 1.802.288 828.497 -973.792 

Prioritaire Doelstellingen 245.867 0 -245.867 

Exploitatie 20.685 0 -20.685 

Investering 225.182 0 -225.182 

Overig beleid 1.556.421 828.497 -727.925 

Exploitatie 1.556.421 828.497 -727.925 

 

 

 

 

 



Totalen 33.021.585 31.804.540 -1.217.045 

Exploitatie 23.851.815 26.928.654 3.076.839 

Investering 7.563.817 4.874.960 -2.688.856 

Liquiditeiten 1.605.953 925 -1.605.028 
 

 

 

 

 Uitgaven Ontvangst Saldo 

00 - Algemene financiering 1.515.547 20.838.543 19.322.995 

01 - Interne werking en veiligheid 7.677.121 690.347 -6.986.774 

02 - Burger en Welzijn 5.455.126 1.068.345 -4.386.781 

03 - Infrastructuur 3.447.480 1.314.849 -2.132.631 

04 - Ruimte en Milieu 1.577.106 828.497 -748.610 

05 - Vrije Tijd en Vorming 4.179.434 2.188.074 -1.991.360 

Totalen 23.851.815 26.928.654 3.076.839 

 

 

 

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 84930,inschrijvingsnummer 6801, exploitatie 6580, investeringen 202, 

liquiditeiten 15 

  

 

 

 



  



Schema B2 : H et 

expl oitati ebudg et 

 

 Uitgaven Ontvangst Saldo 

00 - Algemene financiering 1.573.098 20.459.559 18.886.460 

01 - Interne werking en veiligheid 7.091.106 792.171 -6.298.935 

02 - Burger en Welzijn 5.403.121 1.050.101 -4.353.020 

03 - Infrastructuur 3.349.243 1.363.995 -1.985.247 

04 - Ruimte en Milieu 1.653.167 887.288 -765.879 

05 - Vrije Tijd en Vorming 4.148.539 2.115.150 -2.033.389 

Totalen 23.218.274 26.668.265 3.449.991 

 

 

  

Inschrijvingen in budgetjournaal :  lijnnummer 84907, inschrijvingsnummer 76300, exploitatie 

72027 

 

 

  

  

 



Uitgaven Ontvangst Saldo
00 - Algemene financiering 1.515.547 20.838.543 19.322.995
01 - Interne werking en veiligheid 7.677.121 690.347 -6.986.774
02 - Burger en Welzijn 5.455.126 1.068.345 -4.386.781
03 - Infrastructuur 3.447.480 1.314.849 -2.132.631
04 - Ruimte en Milieu 1.577.106 828.497 -748.610
05 - Vrije Tijd en Vorming 4.179.434 2.188.074 -1.991.360

Totalen 23.851.815 26.928.654 3.076.839

Inschrijvingen in budgetjournaal :  lijnnummer 84931, inschrijvingsnummer 6802, exploitatie 6580

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM p. 1/1

GEMEENTE MALDEGEM Type : budget  | Rapporteringsperiode 2015 NIS-code: 43010

Schema B2 : Het exploitatiebudget



 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN 
 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Budget 2015 
 

 

NIS - code : 43010 
 

     

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM 
 

   

p. 1/13 
 

 

 
 

 
 

 
DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Investeringen in financiële vaste 
activa 

0 0 0 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste 
activa 

19.173.023 6.511.716 6.528.741 2.083.533 2.754.783 1.294.250 

A. Gemeenschapsgoederen en 
bedrijfsmatige materiële vaste activa 

19.173.023 6.511.716 6.528.741 2.083.533 2.754.783 1.294.250 

1. Terreinen en gebouwen 5.957.458 2.726.441 2.884.017 119.000 174.000 54.000 
2. Wegen en overige infrastructuur 12.065.065 3.320.775 3.285.224 1.869.033 2.440.283 1.149.750 
3. Roerende goederen 1.150.500 464.500 359.500 95.500 140.500 90.500 

III. Investeringen in immateriële 
vaste activa 

1.692.689 593.233 778.057 173.940 111.663 35.797 

IV. Toegestane 
investeringssubsidies 

1.797.418 458.868 394.823 341.566 288.009 314.151 

 Totaal uitgaven 22.663.130 7.563.817 7.701.621 2.599.039 3.154.455 1.644.198 
 

 

  

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 326.476 326.476 0 0 0 0 
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 

326.476 326.476 0 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 5.559.970 3.152.000 1.607.970 0 0 800.000 

B. Overige materiële vaste activa 5.559.970 3.152.000 1.607.970 0 0 800.000 
1. Onroerende goederen 5.539.970 3.132.000 1.607.970 0 0 800.000 
2. Roerende goederen 20.000 20.000 0 0 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.374.524 1.396.484 2.805.803 139.290 184.089 848.858 

 Totaal ontvangsten 11.260.970 4.874.960 4.413.773 139.290 184.089 1.648.858 
   

 



 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN 
 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Budget 2015 
 

 

NIS - code : 43010 
 

     

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM 
 

   

p. 2/13 
 

 

 

 

 

Schema B3 : Investeringsenveloppe 001 
 

We verhogen de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om 
te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 ) 

 

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 119.902 69.902 50.000 

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 

 Totaal uitgaven 119.902 69.902 50.000 
 

 

  

We verhogen de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om 
te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 ) 

 

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 

 Totaal ontvangsten 0 0 0 
  

 

 



 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN 
 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Budget 2015 
 

 

NIS - code : 43010 
 

     

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM 
 

   

p. 3/13 
 

 

 

 

Schema B3 : Investeringsenveloppe 002 
 

Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - 
levendige kernen ( 1419/001/003 ) 

 

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 4.970.807 1.960.790 2.938.017 49.000 14.000 9.000 

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa 

4.970.807 1.960.790 2.938.017 49.000 14.000 9.000 

1. Terreinen en gebouwen 4.761.807 1.955.790 2.734.017 49.000 14.000 9.000 
3. Roerende goederen 209.000 5.000 204.000 0 0 0 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 485.000 185.000 300.000 0 0 0 

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 

 Totaal uitgaven 5.455.807 2.145.790 3.238.017 49.000 14.000 9.000 
 

 

  

Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - 
levendige kernen ( 1419/001/003 ) 

 

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 

 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
   



 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN 
 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Budget 2015 
 

 

NIS - code : 43010 
 

     

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM 
 

   

p. 4/13 
 

 

 

 

Schema B3 : Investeringsenveloppe 003 
 

Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en 
zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 ) 

 

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 8.482.716 2.587.426 2.596.724 1.130.533 1.756.783 411.250 

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa 

8.482.716 2.587.426 2.596.724 1.130.533 1.756.783 411.250 

1. Terreinen en gebouwen 177.151 172.151 0 0 5.000 0 
2. Wegen en overige infrastructuur 8.275.565 2.385.275 2.596.724 1.130.533 1.751.783 411.250 
3. Roerende goederen 30.000 30.000 0 0 0 0 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 594.849 119.947 265.780 86.663 86.663 35.797 

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 

 Totaal uitgaven 9.077.565 2.707.373 2.862.504 1.217.196 1.843.446 447.047 
 

 

  

Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en 
zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 ) 

 

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.149.524 1.346.484 2.630.803 139.290 184.089 848.858 

 Totaal ontvangsten 5.149.524 1.346.484 2.630.803 139.290 184.089 848.858 
   



 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN 
 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Budget 2015 
 

 

NIS - code : 43010 
 

     

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM 
 

   

p. 5/13 
 

 

 

 

Schema B3 : Investeringsenveloppe 004 
 

Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar 
groen ( 1419/002/002 ) 

 

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 1.613.000 533.000 245.000 295.000 245.000 295.000 

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa 

1.613.000 533.000 245.000 295.000 245.000 295.000 

1. Terreinen en gebouwen 276.000 96.000 45.000 45.000 45.000 45.000 
2. Wegen en overige infrastructuur 1.337.000 437.000 200.000 250.000 200.000 250.000 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 50.000 50.000 0 0 0 0 

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 

 Totaal uitgaven 1.663.000 583.000 245.000 295.000 245.000 295.000 
 

 

  

Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar 
groen ( 1419/002/002 ) 

 

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 30.000 0 30.000 0 0 0 

 Totaal ontvangsten 30.000 0 30.000 0 0 0 
   



 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN 
 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Budget 2015 
 

 

NIS - code : 43010 
 

     

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM 
 

   

p. 6/13 
 

 

 

 

Schema B3 : Investeringsenveloppe 005 
 

Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) 
patrimonium ( 1419/002/003 ) 

 

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 446.500 346.500 25.000 25.000 50.000 

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa 

446.500 346.500 25.000 25.000 50.000 

1. Terreinen en gebouwen 446.500 346.500 25.000 25.000 50.000 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 

 Totaal uitgaven 446.500 346.500 25.000 25.000 50.000 
 

 

  

Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) 
patrimonium ( 1419/002/003 ) 

 

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 25.000 0 25.000 0 0 

 Totaal ontvangsten 25.000 0 25.000 0 0 
  

 

 



 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN 
 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Budget 2015 
 

 

NIS - code : 43010 
 

     

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM 
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Schema B3 : Investeringsenveloppe 006 
 

Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 
1419/002/004 ) 

 

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 200.000 120.000 80.000 

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa 

200.000 120.000 80.000 

1. Terreinen en gebouwen 200.000 120.000 80.000 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 25.000 0 25.000 

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 

 Totaal uitgaven 225.000 120.000 105.000 
 

 

  

Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 
1419/002/004 ) 

 

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 160.000 50.000 110.000 

 Totaal ontvangsten 160.000 50.000 110.000 
  

 

 



 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN 
 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Budget 2015 
 

 

NIS - code : 43010 
 

     

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM 
 

   

p. 8/13 
 

 

 

 

Schema B3 : Investeringsenveloppe 008 
 

Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , 
aangepast aan doelgroep (1419/004/002) 

 

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 65.000 0 65.000 

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa 

65.000 0 65.000 

3. Roerende goederen 65.000 0 65.000 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 50.280 50.280 0 

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 

 Totaal uitgaven 115.280 50.280 65.000 
 

 

  

Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , 
aangepast aan doelgroep (1419/004/002) 

 

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 10.000 0 10.000 

 Totaal ontvangsten 10.000 0 10.000 
  

 

 



 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN 
 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Budget 2015 
 

 

NIS - code : 43010 
 

     

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM 
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Schema B3 : Investeringsenveloppe 009 
 

Algemene financiering  

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 

 Totaal uitgaven 0 0 0 0 0 0 
 

 

  

Algemene financiering  

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 5.539.970 3.132.000 1.607.970 0 0 800.000 

B. Overige materiële vaste activa 5.539.970 3.132.000 1.607.970 0 0 800.000 
1. Onroerende goederen 5.539.970 3.132.000 1.607.970 0 0 800.000 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 

 Totaal ontvangsten 5.539.970 3.132.000 1.607.970 0 0 800.000 
   



 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN 
 

GEMEENTE MALDEGEM 
 

 

Budget 2015 
 

 

NIS - code : 43010 
 

     

MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM 
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Schema B3 : Investeringsenveloppe 010 
 

Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid  

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 3.395.000 964.000 579.000 584.000 689.000 579.000 

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa 

3.395.000 964.000 579.000 584.000 689.000 579.000 

1. Terreinen en gebouwen 96.000 36.000 0 0 60.000 0 
2. Wegen en overige infrastructuur 2.452.500 498.500 488.500 488.500 488.500 488.500 
3. Roerende goederen 846.500 429.500 90.500 95.500 140.500 90.500 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 100.827 25.827 25.000 25.000 25.000 0 

IV. Toegestane investeringssubsidies 1.797.418 458.868 394.823 341.566 288.009 314.151 

 Totaal uitgaven 5.293.245 1.448.695 998.823 950.566 1.002.009 893.151 
 

 

  

Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid  

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 326.476 326.476 0 0 0 0 
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 

326.476 326.476 0 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 20.000 20.000 0 0 0 0 

B. Overige materiële vaste activa 20.000 20.000 0 0 0 0 
2. Roerende goederen 20.000 20.000 0 0 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 

 Totaal ontvangsten 346.476 346.476 0 0 0 0 
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GEMEENTE MALDEGEM 
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NIS - code : 43010 
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Schema B3 : Investeringsenveloppe 011 
 

We creëren en behouden een economisch vriendelijk 
handelsklimaat (1419/003/001) 

 

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 186.831 62.277 62.277 62.277 

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 

 Totaal uitgaven 186.831 62.277 62.277 62.277 
 

 

  

We creëren en behouden een economisch vriendelijk 
handelsklimaat (1419/003/001) 

 

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 

 Totaal ontvangsten 0 0 0 0 
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Schema B3 : Investeringsenveloppe 013 
 

Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar 
aanspreekpunt, aangepast aan de doelg 

 

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 50.000 0 50.000 

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 

 Totaal uitgaven 50.000 0 50.000 
 

 

  

Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar 
aanspreekpunt, aangepast aan de doelg 

 

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

2016 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 

 Totaal ontvangsten 0 0 0 
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Schema B3 : Investeringsenveloppe 14 
 

Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid  

DEEL 1 : UITGAVEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 

II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 

III. Investeringen in immateriële vaste activa 30.000 30.000 

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 

 Totaal uitgaven 30.000 30.000 
 

 

  

Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid  

DEEL 2 : ONTVANGSTEN 
 

Verbintenis - 
krediet 

Transactiekredieten 
 

2015 
 

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 

 Totaal ontvangsten 0 0 
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Uitgaven Ontvangst Saldo
00 - Algemene financiering 104.000 3.122.000 3.018.000
01 - Interne werking en veiligheid 685.958 0 -685.958
02 - Burger en Welzijn 242.514 0 -242.514
03 - Infrastructuur 4.098.873 1.752.960 -2.345.913
04 - Ruimte en Milieu 225.182 0 -225.182
05 - Vrije Tijd en Vorming 2.207.290 0 -2.207.290

Totalen 7.563.817 4.874.960 -2.688.856

Inschrijvingen in budgetjournaal :  lijnnummer 84930, inschrijvingsnummer 6801, investeringen 202

GEMEENTE MALDEGEM Type : budget  | Rapporteringsperiode 2015 NIS-code: 43010
MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM p. 1/1

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen



RESULTAAT OP KASBASIS Budget

I. Exploitatiebudget (B-A) 3.076.839
A. Uitgaven 23.851.815
B. Ontvangsten 26.928.654

1.a. Belastingen en boetes 14.807.794
2. Overige 12.120.861

II. Investeringsbudget (B-A) -2.688.856
A. Uitgaven 7.563.817
B. Ontvangsten 4.874.960

III. Andere (B-A) -1.605.028

A. Uitgaven 1.605.953
1. Aflossing financiële schulden 1.605.953

a. Periodieke aflossingen 1.605.953

B. Ontvangsten 925
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 925

a.Periodieke terugvorderingen 925

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.217.045

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.983.517

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.766.472

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 226.476
B. Bestemde gelden voor investeringen 226.476

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.539.996

BESTEMDE GELDEN Bedrag 
op 1/1 Mutatie Bedrag 

op 31/12

I. Exploitatie

Geen info

II. Investeringen 90.000 136.476 226.476

Bestemde gelden investeringen uitgaven 0 100.000 100.000

Bestemde gelden investeringen ontvangsten 90.000 236.476 326.476

III. Andere Verrichtingen

Geen info

Totaal bestemde gelden 90.000 136.476 226.476

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 84931,inschrijvingsnummer 6802, exploitatie 6580, investeringen 202, 
liquiditeiten 15
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Schema B5 : Het liquiditeitenbudget



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting bij  
Budget 2015 

 
 
 
 
 
 

 
Toelichting 
 

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) 
Marktstraat 10 
9990 MALDEGEM 
 
Secretaris : Van Vynckt Tijs 
Financieel Beheerder : Dombret Isabelle 



1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 
Dit rapport geeft het exploitatiebudget weer per beleidsdomein en per algemene 
rekening categorie. 
 

2. Evolutie van het exploitatiebudget 
Dit rapport geeft de evolutie van het exploitatiebudget weer. Wegens softwarematige 
technische problemen kunnen de cijfers van het budget 2013 nog niet weergegeven 
worden. Het softwarehuis heeft verzekerd hier dringend werk van te maken. 
 

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 
en per categorie van algemene rekening 
Dit rapport geeft het investeringsbudget weer per beleidsdomein en per algemene 
rekening categorie. 

 
4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 

Dit rapport geeft de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 
weer. Wegens softwarematige technische problemen kunnen de cijfers van het 
budget 2013 nog niet weergegeven worden. Het softwarehuis heeft verzekerd hier 
dringend werk van te maken. 

 
5. Evolutie van het liquiditeitenbudget 

Dit rapport geeft de evolutie van het liquiditeitenbudget weer. 
 

6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 
Dit rapport is een overzicht per beleidsveld (item) van de te verstrekken werkings- en 
investeringssubsidies. 
 

7. Detail overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten 
Dit rapport is een overzicht alle investeringsprojecten met de te verwachten uitgaven 
en ontvangsten. Er wordt per wijziging een motivatie gegeven. 
 

8. Detailoverzicht van de ‘overdracht’ – kredieten van 2013 en de impact op 
het budget 2014 
Dit rapport geeft een overzicht van alle investeringskredieten die werden 
overgedragen van 2013 naar 2014.Het bedrag na overdracht wordt automatisch in de 
voorgaande rapporten opgenomen als initieel budget aangezien deze overdrachten 
geen deel uitmaken van de budgetwijziging. De overdrachten moeten niet 
goedgekeurd worden door de gemeenteraad aangezien de initiële investering al 
voordien werd goedgekeurd. 
 

9. Detailoverzicht van wijzigingen opgenomen in deze budgetwijziging 
Dit rapport geeft een overzicht van alle wijzigingen die in deze budgetwijziging 
worden voorgesteld. met een motivering en de detail van de jaarbudgetrekeningen.  



Inschrijvingen in budgetjournaal :  lijnnummer 84930, inschrijvingsnummer 6801, exploitatie 6580

Schema TB1 : 
Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code Totaal
00

Algemene financie
ring

01
Interne werking en 

veiligheid

02
Burger en Welzijn

03
Infrastructuur

04
Ruimte en Milieu

05
Vrije Tijd en 

Vorming

I. Uitgaven 23.851.815 1.515.547 7.677.121 5.455.126 3.447.480 1.577.106 4.179.434

A. Operationele uitgaven 23.220.737 884.469 7.677.121 5.455.126 3.447.480 1.577.106 4.179.434
1. Goederen en diensten 60/1 4.631.312 52.916 909.445 418.448 1.663.009 472.271 1.115.223
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 10.427.358 0 3.873.735 1.394.063 1.702.099 675.502 2.781.959
4. Toegestane werkingssubsidies 649 8.021.435 713.271 2.878.489 3.642.615 79.774 425.033 282.252
5. Andere operationele uitgaven 640/7 140.633 118.282 15.453 0 2.598 4.300 0

B. Financiële uitgaven 65 631.078 631.078 0 0 0 0 0

II. Ontvangsten 26.928.654 20.838.543 690.347 1.068.345 1.314.849 828.497 2.188.074

A. Operationele ontvangsten 26.077.389 19.987.278 690.347 1.068.345 1.314.849 828.497 2.188.074
1. Ontvangsten uit de werking 70 2.544.702 97.113 32.449 332.691 987.326 711.104 384.019
2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 14.807.794 14.782.144 0 0 0 25.650 0
3. Werkingssubsidies 740 8.401.924 5.108.020 421.317 677.664 315.722 88.284 1.790.916
5. Andere operationele ontvangsten 741/7 322.970 0 236.580 57.989 11.801 3.460 13.139

B. Financiële ontvangsten 75 851.265 851.265 0 0 0 0 0

III. Saldo 3.076.839 19.322.995 -6.986.774 -4.386.781 -2.132.631 -748.610 -1.991.360

GEMEENTE MALDEGEM Type : budget  | Rapporteringsperiode 2015
MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM

NIS - code : 43010

p. 1/1



Inschrijvingen in budgetjournaal :  lijnnummer 84930, inschrijvingsnummer 6801, exploitatie 6580

Code Jaarrekening 
2013

Budget 
2014

Budget 
2015

I. Uitgaven 0 23.226.274 23.851.815

A. Operationele uitgaven 0 22.513.217 23.220.737
1. Goederen en diensten 60/1 0 4.807.232 4.631.312
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 10.775.862 10.427.358
4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 6.781.880 8.021.435
5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 148.244 140.633

B. Financiële uitgaven 65 0 713.057 631.078

II. Ontvangsten 0 26.668.265 26.928.654

A. Operationele ontvangsten 0 25.775.400 26.077.389
1. Ontvangsten uit de werking 70 0 2.587.900 2.544.702

2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 14.503.722 14.807.794

a. Fiscale ontvangsten en boetes 0 14.156.127 13.470.994
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 6.906.512 6.823.892
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 6.885.445 6.254.544
3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0 364.170 392.558

b. Andere belastingen 731/9 0 347.595 1.336.800

3. Werkingssubsidies 0 8.310.572 8.401.924

a. Algemene werkingssubsidies 0 6.835.626 6.908.212
1. Gemeente- of provinciefonds 7400 0 4.710.311 4.830.432
3. Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 0 2.125.315 2.077.780

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 1.474.946 1.493.711
5. Andere operationele ontvangsten 742/7 0 373.206 322.970

B. Financiële ontvangsten 75 0 892.865 851.265

III. Saldo 0 3.441.991 3.076.839

GEMEENTE MALDEGEM Type : budget  | Rapporteringsperiode 2015 NIS-code: 43010
MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM p. 1/1

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget



Inschrijvingen in budgetjournaal :  lijnnummer 84930, inschrijvingsnummer 6801, investeringen 202

Schema TB3: Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal

00
Algemene financi

ering

01
Interne werking 

en veiligheid

02
Burger en Welzijn

03
Infrastructuur

04
Ruimte en Milieu

05
Vrije Tijd en 

Vorming

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 6.511.716 0 367.000 88.500 3.928.926 105.000 2.022.290
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 
activa

6.511.716 0 367.000 88.500 3.928.926 105.000 2.022.290

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.726.441 0 210.000 63.500 349.151 105.000 1.998.790
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.320.775 0 0 0 3.320.775 0 0
3. Roerende goederen 23/4 464.500 0 157.000 25.000 259.000 0 23.500

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 593.233 0 44.090 74.014 169.947 120.182 185.000

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 458.868 104.000 274.868 80.000 0 0 0

VI. TOTAAL UITGAVEN 7.563.817 104.000 685.958 242.514 4.098.873 225.182 2.207.290

Schema TB3: Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal

00
Algemene financi

ering

01
Interne werking 

en veiligheid

02
Burger en Welzijn

03
Infrastructuur

04
Ruimte en Milieu

05
Vrije Tijd en 

Vorming

I. Verkoop van financiële vaste activa 326.476 0 0 0 326.476 0 0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 326.476 0 0 0 326.476 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa 3.152.000 3.122.000 0 0 30.000 0 0
B. Overige materiële vaste activa 3.152.000 3.122.000 0 0 30.000 0 0

1. Onroerende goederen 260/4 3.132.000 3.122.000 0 0 10.000 0 0
2. Roerende goederen 265/9 20.000 0 0 0 20.000 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-
4951/2

1.396.484 0 0 0 1.396.484 0 0

VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 4.874.960 3.122.000 0 0 1.752.960 0 0

GEMEENTE MALDEGEM
MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM

NIS - code : 43010

p. 1/1

Type : budget  | Rapporteringsperiode 2015



Inschrijvingen in budgetjournaal :  lijnnummer 84930, inschrijvingsnummer 6801, investeringen 202

DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 
2013

Budget 
2014

Budget 
2015

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 16.148 0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 14.648 0
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 1.500 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 0 1.835.665 6.511.716

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 1.835.665 6.511.716
1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 152.836 2.726.441
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 1.079.855 3.320.775
3. Roerende goederen 23/4 0 602.974 464.500

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 609.103 593.233

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 285.350 458.868

 TOTAAL UITGAVEN 0 2.746.266 7.563.817

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 
2013

Budget 
2014

Budget 
2015

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 326.476
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 326.476

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 6.352 3.152.000
1. Onroerende goederen 260/4 0 0 3.132.000
2. Roerende goederen 265/9 0 6.352 20.000

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-

1781-
4951/2

0 47.177 1.396.484

 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 53.529 4.874.960

GEMEENTE MALDEGEM Type : budget  | Rapporteringsperiode 2015 NIS-code: 43010
MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM p. 1/1

Schema TB4: 
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 84931,inschrijvingsnummer 6802, exploitatie 6580, investeringen 202, 
liquiditeiten 15

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 
2013

Budget 
2014

Budget 
2015

I. Exploitatiebudget (B-A) 0 3.441.991 3.076.839
A. Uitgaven 0 23.226.274 23.851.815

B. Ontvangsten 0 26.668.265 26.928.654
a. Belastingen en boetes 0 14.503.722 14.807.794

2. Overige 0 12.164.543 12.120.861

II. Investeringsbudget (B-A) 0 -2.692.737 -2.688.856
A. Uitgaven 0 2.746.266 7.563.817

B. Ontvangsten 0 53.529 4.874.960

III. Andere (B-A) 0 -1.682.846 -1.605.028

A. Uitgaven 0 1.683.771 1.605.953

1. Aflossing financiële schulden 0 1.683.771 1.605.953
a. Periodieke aflossingen 421/4 0 1.683.771 1.605.953

B. Ontvangsten 0 925 925

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 925 925
a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 925 925

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0 -933.591 -1.217.045

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 0 3.917.108 2.983.517

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0 2.983.517 1.766.472

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 90.000 226.476
B. Bestemde gelden voor investeringen 0 90.000 226.476

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0 2.893.517 1.539.996

BESTEMDE GELDEN Jaarrekening 
2013 Budget 2014 Budget 2015

I. Exploitatie

Geen info

II. Investeringen 0 90.000 226.476

Bestemde gelden investeringen uitgaven 0 0 100.000

Bestemde gelden investeringen ontvangsten 0 90.000 326.476

III. Andere Verrichtingen

Geen info

Totaal bestemde gelden 0 90.000 226.476

GEMEENTE MALDEGEM Type : budget  | Rapporteringsperiode 2015 NIS-code: 43010
MARKTSTRAAT 7, 9990 MALDEGEM p. 1/1

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget   



INVESTERINGEN 2015

InvesteringsEnveloppeOmschr. AR

Alg. 

rekening Beleidscode

Budget

beheerder omschrijving INVESTERING

 Origineel

Budget 2015 

 Delegatie 

naar College 

                      -7.563.817 
001 We verhogen de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 )                              -69.902 

001 We verhogen de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 )1419/001/001/001/001 We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum. 21400000 Plannen en studies0610 Gebiedsontwikkeling Van Heuverswyn Jeroen BPA Hof ter Ede - omzetten RUP -55.000                             CBS

001 We verhogen de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte ( 1419/001/001 )1419/001/001/001/003 We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen 21400000 Plannen en studies0610 Gebiedsontwikkeling Van Heuverswyn Jeroen RUP's -14.902                             CBS
002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )                         -2.145.790 

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/001/002 Maldegem maakt werk van een evenementenbeleid met een centraal aanspreekpunt en loket. 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten0709 Overige culturele instellingen Blondeel Christine UITLOKET - nieuw reserveringssysteem vrije tijd -35.000                             CBS

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/003/001 We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte en het jeugdhuis De Redekiel.21400000 Plannen en studies075006 Jeugdcentrum Swankaert Benjamin Erelonen nieuw Jeugdcentrum -150.000                           CBS

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/003/001 We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte en het jeugdhuis De Redekiel.22100000 Gebouwen075006 Jeugdcentrum Swankaert Benjamin bouw nieuw jeugdcentrum -1.841.490                        CBS

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/003/002 We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek. 22100000 Gebouwen0703 Openbare bibliotheken Swankaert Benjamin Aanpassingswerken BIB -100.000                           CBS

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/003/003 We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.22210000 Terreinen - infrastructuur075000 Jeugddienst Van Canneyt Ilona uitbouw lokaal speelweefsel -14.300                             CBS

002 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen ( 1419/001/003 )1419/001/003/003/005 We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad. 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen070500 Gemeenschapscentrum Den hoogen PadGinneberge Isabel gepersonaliseerd servies 290 stuks -5.000                               CBS
003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )                         -2.707.373 

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/001 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef) 21400000 Plannen en studies0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 4 -33.394                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/002 We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan - Loskaai - Vaartkant - Malecote) 21400000 Plannen en studies0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 6 -22.344                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/003 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote) 21400000 Plannen en studies0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 7 -36.659                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/004 We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek - Kruisken - Heulendonk) 21400000 Plannen en studies0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 12 -10.000                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/006 We bereiden de realisatie van Spam 18 (Verbranden Bos - Kallestraat - Weide) voor. 21400000 Plannen en studies0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 18 -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/010 We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat. 21400000 Plannen en studies0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM Vossenhol -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/012 We realiseren SPAM 13  (gravitaire riolering Middelburg) 21400000 Plannen en studies0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 13 -17.550                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/014 We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2) 21400000 Plannen en studies0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 9 -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/013 We realiseren SPAM 3 (Noordstraat sanering begijnewatergang fase 1) - TE SCHRAPPEN 21400000 Plannen en studies0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Erelonen SPAM 3 -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/002/005 We zetten mee in op het klimaatbeleid. 21400000 Plannen en studies0390 Overige milieubescherming Depuydt Cedric Klimaatbeleid -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/001 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef) 22200000 Bebouwde terreinen0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander aankoop gronden SPAM 4 -47.151                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/003 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote) 22200000 Bebouwde terreinen0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander aankoop gronden SPAM 7 -20.000                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/001/001 Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema. 22040000 Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoederen0309 Overig afval- en materialenbeheerDepuydt Cedric -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/001/001 Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema. 22210000 Terreinen - infrastructuur0309 Overig afval- en materialenbeheerDepuydt Cedric -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/001/003 We richten wijkcomposteerplaatsen in . 22040000 Onbebouwde terreinen - infrastructuur030001 Verwerken van afval Depuydt Cedric -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/001/003 We richten wijkcomposteerplaatsen in . 22210000 Terreinen - infrastructuur030001 Verwerken van afval Depuydt Cedric wijkcomposteerplaats -5.000                               CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/001/005 We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor kleine partijen 'verdachte bodem'. 22040000 Onbebouwde terreinen - infrastructuur0390 Overige milieubescherming Depuydt Cedric -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/001/005 We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor kleine partijen 'verdachte bodem'. 22210000 Terreinen - infrastructuur0390 Overige milieubescherming Depuydt Cedric inrichting grondopslagplaats -100.000                           CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/002/001 We zetten in op een duurzaam wagenpark. 24200000 Rollend materieel020002 Logistiek en feestelijkheden Delbecke Stefaan -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/002/001 We zetten in op een duurzaam wagenpark. 24200000 Rollend materieel020002 Logistiek en feestelijkheden Van Vynckt Tijs duurzaam wagenpark -30.000                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/001/001 Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema. 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen0309 Overig afval- en materialenbeheerDepuydt Cedric -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/002/002 We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare gebouwen en wegenis. 22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen0670 Straatverlichting Vancanneyt Sander nieuwe openbare verlichting -30.000                             CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/001 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef) 22800000 Riolering0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander werken SPAM 4 -690.554                           CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/002 We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan - Loskaai - Vaartkant - Malecote) 22800000 Riolering0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander werken SPAM 6 -482.186                           CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/003 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote) 22800000 Riolering0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander werken SPAM 7 -986.910                           CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/004 We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek - Kruisken - Heulendonk) 22800000 Riolering0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander werken SPAM 12 -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/005 We realiseren SPAM 15 (IBA's) 22800000 Riolering0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander Plaatsing IBA's -195.625                           CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/010 We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat. 22800000 Riolering0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander werken SPAM Vossenhol -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/012 We realiseren SPAM 13  (gravitaire riolering Middelburg) 22800000 Riolering0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander werken SPAM 13 -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/014 We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2) 22800000 Riolering0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander werken SPAM 9 -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/015 We realiseren een RENO-project in het 't Rivierenhof 22800000 Riolering0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander werken RENO -project rivierenhof -                                     CBS
004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )                            -583.000 

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/004/001 We maken een nieuw mobiliteitsplan op. 21400000 Plannen en studies0290 Overige mobiliteit en verkeer Hoste Jessica Opmaak mobiliteitsplan -50.000                             CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/001/002 we investeren in fietsenstallingen. 22100000 Gebouwen020000 Wegen Vancanneyt Sander Fietsenstallingen -33.000                             CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/003/001 We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen. 22040000 Onbebouwde terreinen - infrastructuur020002 Logistiek en feestelijkheden Delbecke Stefaan -                                     CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/003/001 We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen. 22210000 Terreinen - infrastructuur020002 Logistiek en feestelijkheden Delbecke Stefaan aanpassingen gebouwen en openbaar domein toegankelijker te maken -25.000                             CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/004/003 We realiseren een doorsteek van de terreinen van KSK Maldegem naar onze sporthal Meos 22210000 Terreinen - infrastructuur074001 Sporthal MEOS Vancanneyt Sander Doorsteek MEOS parking KSK -38.000                             CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/002/001 We werken aan infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen. 22400000 Wegen020000 Wegen Vancanneyt Sander verkeersveilige maatregelen uit aan een schoolgebouw -50.000                             CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/001/001 We realiseren duidelijke fietsassen en voetpaden in het kader van de veiligheid van de zwakke weggebruiker.22400000 Wegen020000 Wegen Vancanneyt Sander fiets -en voetpaden -347.000                           CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/001/003 We renoveren bestaande voetpaden en leggen nieuwe voetpaden aan. VERWIJDEREN - ZIE 002/002/001/00122400000 Wegen020000 Wegen Vancanneyt Sander -                                     CBS

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/004/002 De parkeermogelijkheden in de Melingsstraat worden geoptimaliseerd. 22400000 Wegen020000 Wegen Vancanneyt Sander Parkeerplaatsen Melingstraat -40.000                             CBS
005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )                            -346.500 

005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )1419/002/003/001/004 De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd. 22100000 Gebouwen099000 Begraafplaatsen - Algemeen Swankaert Benjamin muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk -62.500                             CBS

005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )1419/002/003/001/002 We optimaliseren de site van de Bloemestraat. 22100000 Gebouwen020003 Administratief gebouw dienst infrastructuur, Bloemestraat 45Swankaert Benjamin Luifel TD -104.000                           CBS

005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )1419/002/003/001/001 Het beheer van onze gebouwen staat centraal. 22100000 Gebouwen011900 Gebouwendienst Swankaert Benjamin vervangen van oude stookketels -30.000                             CBS

005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )1419/002/003/001/003 De brandweerkazerne wordt aangepast. 22100000 Gebouwen0410 Brandweer Swankaert Benjamin Aanpassingswerken Brandweerkazerne -150.000                           CBS

005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )1419/002/003/001/008 Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal. 24200000 Rollend materieel020002 Logistiek en feestelijkheden Delbecke Stefaan -                                     CBS
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006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 )                            -120.000 

006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 )1419/002/004/002/001 We stellen een bosbeheersplan op 21400000 Plannen en studies0680 Groene ruimte De Kesel Katrien Bosbeheerplan -                                     CBS

006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 )1419/002/004/002/003 We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050 - Maldegem centrum 21400000 Plannen en studies0680 Groene ruimte De Kesel Katrien Opmaak uitvoeringsdossier Park Sint-Anna -                                     CBS

006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 )1419/002/004/002/003 We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050 - Maldegem centrum 22040000 Onbebouwde terreinen - infrastructuur0680 Groene ruimte De Kesel Katrien -                                     CBS

006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 )1419/002/004/002/003 We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050 - Maldegem centrum 22210000 Terreinen - infrastructuur0680 Groene ruimte De Kesel Katrien Park Sint Anna inrichting -120.000                           CBS

006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 )1419/002/004/002/007 We blijven verder zoveel mogelijk pesticidenvrij werken. 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen0680 Groene ruimte De Kesel Katrien -                                     CBS
007 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid (1419/004/001 )                                        -   

007 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid (1419/004/001 )1419/004/001/001/001 We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik. 21400000 Ontwikkelen nieuwe huisstijl011902 Communicatie Verleye Rita huisstijl -                                     CBS

007 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid (1419/004/001 )1419/004/001/004/002 We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government. 21400000 Plannen en studies011902 Communicatie Verleye Rita nieuwe website -                                     CBS
008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002)                              -50.280 

008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002)1419/004/002/003/003 De dienst burgerzaken vernieuwt de software voor de burgerlijke stand. 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten0130 Administratieve dienstverlening Blondeel Christine upgrade software burgerzaken -                                     CBS

008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002)1419/004/002/003/002 De afdeling Ruimte en Milieu implementeert de digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en op een e-loket voor notarisinlichtingen.21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten0600 Ruimtelijke planning Blondeel Christine software digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning -50.280                             CBS

008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002)1419/004/002/003/001 De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën. 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen0703 Openbare bibliotheken Van Moortel Robert RFID -                                     CBS
010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid                         -1.448.695 

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/014 GBB Groen en Water 21100000 Software aankoop099000 Begraafplaatsen - Algemeen Blondeel Christine upgrade software begraafplaatsen -11.737                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/003 GBB Financiën 21100000 Software aankoop0111 Fiscale en financiële diensten Blondeel Christine nieuw boekhoudpakket -14.090                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/005/001/001/001 In samenwerking met een consultant wordt een personeelsbehoeftenplan opgesteld 21400000 Personeelsbehoefteplan0112 Personeelsdienst en vorming De Jaeger Steven -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/006 GBB ICT en Communicatie 21100000 Software aankoop011901 ICT Blondeel Christine -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/005 GBB Gebouwen 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen094502 KO Adegem Swankaert Benjamin -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/005 GBB Gebouwen 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen094503 KO Kleit Swankaert Benjamin Herinrichting KO schuilhuisje voor buitenspeelgoed,.. -1.000                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/013 GBB Kinderopvang 22100000 Gebouwen094503 KO Kleit Derudder Hanne -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/005 GBB Gebouwen 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen070500 Gemeenschapscentrum Den hoogen PadSwankaert Benjamin -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/019 GBB Sport 22210000 Terreinen - infrastructuur074001 Sporthal MEOS Vancanneyt Sander Herstel parking MEOS -5.000                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/005 GBB Gebouwen 22100000 Gebouwen011900 Gebouwendienst Swankaert Benjamin Schilderwerken en pleisterwerken  (buiten) -30.000                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/005 GBB Gebouwen 22100000 Gebouwen0410 Brandweer Swankaert Benjamin -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/005 GBB Gebouwen 22100000 Gebouwen011904 Gemeentehuis Swankaert Benjamin -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/014 GBB Groen en Water 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen099000 Begraafplaatsen - Algemeen De Kesel Katrien grafkelder, urnenkelders -25.000                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/014 GBB Groen en Water 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen0680 Groene ruimte De Kesel Katrien zuigwagen, werkarm takkenschaar en klepelmaaier, 2de hands voertuig -140.000                           CBS
zuigwagen -65.000                                        

werkarm voor takkenschaar en klepelmaaier -65.000                                        

2de hands voertuig camionette -10.000                                        

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/015 GBB Technische Dienst 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen020002 Logistiek en feestelijkheden Delbecke Stefaan -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/015 GBB Technische Dienst 24200000 Rollend materieel020002 Logistiek en feestelijkheden Delbecke Stefaan remorque ontstoppingsunit, 2de handsvrachtwagen -89.000                             CBS
remorque met ontstoppingsunit -9.000                                          

tweedehands vrachtwagen met haakarmsysteem (vervanging) -80.000                                        

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/009 GBB Gemeentelijke Basisschool Kruipuit 24000000 Meubilair & kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen0800 Gewoon basisonderwijs Buysse Manu vervangen bestaand meubilair -10.000                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/018 GBB Cultuur 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen0709 Overige culturele instellingen Ginneberge Isabel Aankopen professionele vouwtenten 1 x 6x3 en 4x 3x3 -8.500                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/008 GBB Brandweer 24200000 Rollend materieel0420 Dienst 100 Van Suyt Alex -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/005/005/003/001 We vernieuwen het serverpark teneinde de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te verzekeren.24100000 Informaticamaterieel011901 ICT Blondeel Christine Vernieuwen van het serverpark -61.500                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/005 GBB Gebouwen 24000000 Meubilair & kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen011900 Gebouwendienst Swankaert Benjamin vervangingsinvesteringen en meubilair -5.000                               CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/005 GBB Gebouwen 24100000 Informaticamaterieel011901 ICT Blondeel Christine -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/006 GBB ICT en Communicatie 24100000 Informaticamaterieel011901 ICT Blondeel Christine Aankoop laptops, schermen, computers -40.500                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen0113 Archief Van Vynckt Tijs Rolarchief -50.000                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/022 GBB Wegen en Riolering 22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen0670 Straatverlichting Vancanneyt Sander

Vervangings inv IMEWO contract straatlampen.be + 25K eigen 

vervangingen -50.000                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/022 GBB Wegen en Riolering 22800000 Riolering0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander onderhoud Riolering -73.500                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/022 GBB Wegen en Riolering 22400000 Wegen020000 Wegen Vancanneyt Sander Onderhoud wegen -375.000                           CBS
uitvlakken en bestrijken -170.000                                     

Herstellen betonvakken -80.000                                        

Onderhouds contract wegen -125.000                                     

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 66400000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleidVan Vynckt Tijs Inv. Subsidie OCMW -80.000                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 66400000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal079001 Kerkfabriek Donk Van Vynckt Tijs Inv. Subsidie kerkfabriek Donk -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 66400000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal079002 Kerkfabriek Kleit Van Vynckt Tijs Inv. Subsidie kerkfabriek Kleit -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 66400000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal079003 Kerkfabriek Middelburg Van Vynckt Tijs Inv. Subsidie kerkfabriek Middelburg -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/019 GBB Sport 66400000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal074000 Sportdienst Moens Kristine -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/008 GBB Brandweer 66400000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal0410 Brandweer Van Suyt Alex Inv. Subsidie Hulpverleningszone Meetjesland -224.868                           CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 66400000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal0400 Politiediensten Van Vynckt Tijs Inv. Subsidie Politie -50.000                             CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 66400000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveausVan Vynckt Tijs Inv. Subsidie AGB -104.000                           CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/003 GBB Financiën 28010000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)0030 Financiële aangelegenheden Dombret Isabelle -                                     CBS
011 We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat (1419/003/001)                              -62.277 

011 We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat (1419/003/001)1419/003/001/001/003 We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen. 21400000 Plannen en studies0510 Nijverheid Vancanneyt Sander Erelonen realisatie nieuw industrieterrein -62.277                             CBS
012 Het gemeentebestuur beschikt over efficiënt en kwalitatief materiaal en werkmiddelen (1313/004/006)                                        -   

012 Het gemeentebestuur beschikt over efficiënt en kwalitatief materiaal en werkmiddelen (1313/004/006)1419/006/001/001/014 GBB Groen en Water 23000000 Installaties, machines en uitrusting0680 Groene ruimte De Kesel Katrien Erelonen realisatie nieuw industrieterrein -                                     CBS
013 Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelg                                        -   

3/12/2014 2/3P. 



INVESTERINGEN 2015

InvesteringsEnveloppeOmschr. AR

Alg. 

rekening Beleidscode

Budget

beheerder omschrijving INVESTERING

 Origineel

Budget 2015 

 Delegatie 

naar College 

                      -7.563.817 

013 Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelg1419/004/002/003/002 De afdeling Ruimte en Milieu implementeert de digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en op een e-loket voor notarisinlichtingen.21100000 Software aankoop0600 Ruimtelijke planning Blondeel Christine -                                     CBS
014 Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid                              -30.000 

14 Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid1419/005/001/001/001 In samenwerking met een consultant wordt een personeelsbehoeftenplan opgesteld 21400000 Plannen en studies0112 Personeelsdienst en vorming De Jaeger Steven opmaak personeelsbehoeftenplan -10.000                             CBS

14 Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid1419/005/001/002/001 De resultaten van een tevredenheidsenquête zijn een factor in het bepalen van toekomstige acties inzake personeelsbeleid21400000 Plannen en studies0112 Personeelsdienst en vorming De Jaeger Steven tevredenheidsenquête -20.000                             CBS

InvesteringsEnveloppeOmschr. AR

Alg. 

rekening Beleidscode

Budget

beheerder omschrijving ONTVANGST

 Origineel

Budget 2015 

 Delegatie 

naar College 

                        4.874.960 
003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )                          1.346.484 

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/001 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef) 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander SPAM 4 inv sub 172.613                            CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/002 We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan - Loskaai - Vaartkant - Malecote) 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander SPAM 6 inv sub 337.958                            CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/003 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote) 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander SPAM 7 inv sub 345.797                            CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/004 We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek - Kruisken - Heulendonk) 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander SPAM 12 inv sub -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/005 We realiseren SPAM 15 (IBA's) 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander SPAM 15 inv sub 171.000                            CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/014 We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2) 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander SPAM 9 inv sub -                                     CBS

003 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik ( 1419/002/001 )1419/002/001/003/011 We realiseren SPAM 5 Donk - TE SCHRAPPEN 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0310 Beheer van regen- en afvalwater Vancanneyt Sander SPAM 5 inv sub 319.116                            CBS
004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )                                        -   

004 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen ( 1419/002/002 )1419/002/002/004/001 We maken een nieuw mobiliteitsplan op. 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0290 Overige mobiliteit en verkeer Hoste Jessica  nieuw mobiliteitsplan -                                     CBS
005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )                                        -   

005 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium ( 1419/002/003 )1419/002/003/001/004 De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd. 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn099000 Begraafplaatsen - Algemeen Swankaert Benjamin De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk -                                     CBS
006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 )                                50.000 

006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 )1419/002/004/002/001 We stellen een bosbeheersplan op 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0680 Groene ruimte De Kesel Katrien Subs Bosbeheerplan -                                     CBS

006 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap ( 1419/002/004 )1419/002/004/002/003 We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050 - Maldegem centrum 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0680 Groene ruimte De Kesel Katrien Subs Masterplan St-anna 50.000                               CBS
007 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid (1419/004/001 )                                        -   

007 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid (1419/004/001 )1419/004/001/004/002 We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government. 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn011902 Communicatie Verleye Rita deel OCMW website -                                     CBS
008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002)                                        -   

008 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep (1419/004/002)1419/004/002/003/001 De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën. 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0703 Openbare bibliotheken Van Moortel Robert subs RFID -                                     CBS
009 Algemene Financiering (1419/001/001)                          3.132.000 

009 Algemene financiering1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 26000020 Terreinen - overige MVA - verkopen020000 Wegen Van Vynckt Tijs

loods en woning politie, verkoop gronden openb domein, woning 

Middelburg 10.000                               GR

009 Algemene financiering1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 26100020 Gebouwen - overige MVA - verkopen005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doelVan Vynckt Tijs 3.122.000                         GR
loods + woning politie 752.000                                       

Middelburg 220.000                                       

van cauteren 1.200.000                                   

verkoop kapperwoning 150.000                                       

huis Walleyn 800.000                                       

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid                             346.476 

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/012 GBB Milieu 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0309 Overig afval- en materialenbeheerDepuydt Cedric verkopen patrimoinium CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/004 GBB Toerisme 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0520 Toerisme - Onthaal en promotie Ginneberge Isabel Forten en linies CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/007 GBB Interne werking 26100020 Gebouwen - overige MVA - verkopen005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doelVan Vynckt Tijs verkoop stroomgroep -                                     CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/003 GBB Financiën 28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde0640 Elektriciteitsvoorziening Dombret Isabelle verkoop bandekraan 326.476                            CBS

010 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid1419/006/001/001/015 GBB Technische Dienst 26500020 Installaties, machines en uitrusting - overige MVA - verkopen020000 Wegen Delbecke Stefaan verkoop stroomgroep 20.000                               CBS

                      -2.688.856                     -   

TOTAAL INVESTERINGSBUDGET ONTVANGSTEN

TOTAAL INVESTERINGSBUDGET NETTO
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Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 10

9990 MALDEGEM

Secretaris : Van Vynckt Tijs

Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

BI actie Omschrijving BUDGET 2015

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus1419/006/001/001/007 werkingsbijdrage AGB 713.265                           

0040 Transacties in verband met de openbare schuld1419/006/001/001/003 rentelasten annuïteiten De Lijn 6                                       

0101 Officieel ceremonieel 1419/006/001/001/007 toelage verbroedering comité verbroedering 100                                   

0101 Officieel ceremonieel 1419/006/001/001/007 toelage Memorial Burkel 750                                   

0101 Officieel ceremonieel 1419/006/001/001/007 fonds verbroedering 1.500                                

0112 Personeelsdienst en vorming1419/006/001/001/007 toelage PWA 750                                   

0113 Archief 1419/006/001/001/007 Archiveris 11.889                             

0160 Hulp aan het buitenland 1419/001/003/002/008 Projecten ontwikkelings samenwerking 18.186                             

0160 Hulp aan het buitenland 1419/001/003/002/008 Werkingstoelage ROM 750                                   

0160 Hulp aan het buitenland 1419/001/003/002/009 derde wereldproject verbroedering 3.000                                

030001 Verwerken van afval 1419/006/001/001/012 IVM 360.809                           

031900 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones1419/006/001/001/014 toelage polders en wateringen: polder Maldegem 51.066                             

031900 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones1419/006/001/001/014 toelage polders en wateringen: oostkust polder 7.642                                

031900 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones1419/006/001/001/014
toelage polders en wateringen: waterring van de 

wagenmakerstroom
21.066                             

0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging1419/006/001/001/012 Hemelwaterputten 2.500                                

0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging1419/006/001/001/012  Zwerfvuilinzameling 1.000                                

0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem1419/002/004/001/003 biodiversiteitsbevorderende toelagen 5.000                                

0390 Overige milieubescherming1419/006/001/001/012 Oranje composteer 2.000                                

0390 Overige milieubescherming1419/006/001/001/012 Toelage Kringloopcentrum 7.115                                

0390 Overige milieubescherming1419/006/001/001/012 Bijdrage Regionaal Landschap 5.906                                

0400 Politiediensten 1419/006/001/001/007 Dotatie Politie 2.305.310                        

0410 Brandweer 1419/006/001/001/008 Instituut Medische Dringende Hulpverlening (MUG) 2.000                                

0410 Brandweer 1419/006/001/001/008 toelage hulpverleningszone 550.440                           

0470 Dierenbescherming 1419/006/001/001/012 Subs bijdrage opvang dieren 5.750                                

050000 Lokale Economie 1419/006/001/001/007 toelage streeknetwerk 18.787                             

050000 Lokale Economie 1419/003/001/001/001 toelage VHMC volgens convenant 5.500                                

050000 Lokale Economie 1419/003/001/001/001 VHMC toelage kerstverlichting 7.500                                

0521 Toerisme - Sectorondersteuning1419/006/001/001/004 Toerisme Meetjesland 8.018                                

0629 Overig woonbeleid 1419/006/001/001/017 Energiebesparende maatregelen huisvesting 5.500                                

0629 Overig woonbeleid 1419/001/002/001/001 Woonwijzer 31.703                             

0709 Overige culturele instellingen1419/001/003/001/001 Projectfonds 4.000                                

0709 Overige culturele instellingen1419/001/003/002/001
 Subsidies aan Verenigingen aangrsloten bij cultuurraad 

Maldegem ( vlg reglement GR )
11.000                             

0709 Overige culturele instellingen1419/001/003/002/001 Muziekmaatschappijen 8.000                                

0709 Overige culturele instellingen1419/001/006/001/001 Werkgroep geschiedenis Maldegem 500                                   

0709 Overige culturele instellingen1419/004/003/003/001 Cultuurraad 750                                   

0709 Overige culturele instellingen1419/006/001/001/018 Bijdrage Comeet - 21 juli viering 6.940                                

0710 Feesten en plechtigheden1419/001/003/002/002 Kermiscomité's: Comité voor initiatief 11.403                             

0710 Feesten en plechtigheden1419/001/003/002/002 Kermiscomité's: Feestcomité Adegem 3.471                                

0710 Feesten en plechtigheden1419/001/003/002/002 Kermiscomité's: Feestcomité Maldegem-Donk 1.487                                

0710 Feesten en plechtigheden1419/001/003/002/002 Kermiscomité's: Feestcomité Maldgem-Kleit 1.487                                

0710 Feesten en plechtigheden1419/001/003/002/002 Kermiscomité's: Feestcomité Middelburg 744                                   

0710 Feesten en plechtigheden1419/006/001/001/007 Toelage Dorpsraad Donk 250                                   

0710 Feesten en plechtigheden1419/006/001/001/007 Subsidies aan Speciale vieringen 1.000                                

0710 Feesten en plechtigheden1419/006/001/001/007 België-Canada VZW 350                                   

0710 Feesten en plechtigheden1419/006/001/001/007 Karnaval (Raad van Elf) 5.000                                

0710 Feesten en plechtigheden1419/006/001/001/007 21 juli viering 1.000                                

0710 Feesten en plechtigheden1419/006/001/001/007  Toelage aan Jeugdherbergcomité 1.000                                

074000 Sportdienst 1419/001/003/002/005 Subsidies aan Sportverenigingen BPS 1 42.266                             

074000 Sportdienst 1419/001/003/002/006 Subsidies aan Sportverenigingen BSP 2 19.724                             

074000 Sportdienst 1419/006/001/001/019 toelage burenssportdienst 250                                   

074000 Sportdienst 1419/006/001/001/019 Subsidies aan Sportraad 750                                   

074000 Sportdienst 1419/006/001/001/019 Subsidies aan Wielercel 3.000                                

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/003 Jeugdverenigingen / subsidiereglement 18.500                             

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/003 Jeugdraad 750                                   

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/003 sensibilisering afval 700                                   



Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

BI actie Omschrijving BUDGET 2015

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/004 Oranje convenant 2.500                                

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/004 Redekiel werkingssubsidie convenant 20.000                             

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/004 Maldo convenant 250                                   

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/004 Katootje convenant 750                                   

075000 Jeugddienst 1419/001/003/002/004 Jeugdverbroedings comité convenant 1.500                                

075000 Jeugddienst 1419/001/006/006/001 toelage Meetjesman 1.500                                

075000 Jeugddienst 1419/006/001/001/025 subsididies voor verenigingen die, inzetten op preventie 1.000                                

075000 Jeugddienst 1419/006/001/001/020 Bijdrage regionale jeugddienst 1.000                                

079000 Kerkfabriek Maldegem1419/006/001/001/007 Maldegem 17.913                             

079001 Kerkfabriek Donk 1419/006/001/001/007 Donk 7.930                                

079002 Kerkfabriek Kleit 1419/006/001/001/007 Kleit 42.763                             

079004 Kerkfabriek Adegem 1419/006/001/001/007 Kerkfabriek Adegem 15.348                             

079005 Kerkfabriek Sint-Antonius - Balgerhoeke1419/006/001/001/007 Kerkfabriek Balgerhoeke 10.853                             

079006 Kerkfabriek Sint Jans-onthoofding (Oostwinkel)1419/006/001/001/007 Kerkfabriek Oostwinkel 6.605                                

0900 Sociale bijstand 1419/006/001/001/007  OCMW Maldegem 3.569.078                        

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid1419/006/001/001/007 Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij sociale raad 5.151                                

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid1419/006/001/001/007 Subsidies aan seniorenraad 750                                   

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid1419/006/001/001/007 Subsidies aan Sociale Raad 750                                   

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid1419/006/001/001/007 Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij seniorenraad 2.163                                

094501 KO Maldegem 1419/001/005/001/003  Rechtstreekse premies en subsidies aan Onthaalmoeders 5.000                                

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen1419/006/001/001/007 toelage AED toestel Rode Kruis 3.000                                

0410 Brandweer 1419/006/001/001/008 Investeringssubsidie 224.868                           

0400 Politiediensten 1419/006/001/001/007 Inv. Subs Politie 50.000                             

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid1419/006/001/001/007 INVESTERINGsprojecten OCMW Maldegem 80.000                             

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus1419/006/001/001/007 Inv subs AGB 104.000                           

TOTAAL 8.473.803                        


