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PERSNOTA GEMEENTERAAD 24 SEPTEMBER 2015 

 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING 

De gemeenteraad keurt het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 25 juni 2015 goed. 

 

 

2. VERKOOP KLOOSTERSTRAAT 1 - GOEDKEURING VERKOOPAKTE 

. Op 25 september 2014 besliste de gemeenteraad om de woning Kloosterstraat 1 te Middelburg te 

verkopen. 

  De woning werd ondertussen verkocht en door notaris Kathleen De Rop/Julie Leroy werd de 

verkoopakte opgemaakt. 

 

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte, opgemaakt door notaris Kathleen De Rop/Julie Leroy, goed. 

 

 

3. PATRIMONIUM - RUIL DEKENIJ VS OUD STADHUIS/PERCEEL GROND KLEITKALSEIDE EN 

AANSLUITEND VESTIGING ERFPACHT - PRINCIPIËLE GOEDKEURING 

• In het kader van het dynamisch patrimoniumbeleid tracht het gemeentebestuur gebouwen af te 

stoten die niet langer dienstig zijn om duurzaam te kunnen investeren in andere gebouwen of om 

een duurzame nieuwbouw te realiseren.  Er werd daarom voorgesteld om de dekenij te verkopen. 

De kerkfabriek van Sint-Barbara was bereid hierover te onderhandelen en stelde een ruil met het 

Oud Stadhuis voor.  

• Landmeter-expert Bram Van Meulebroeck schatte de waarde van de dekenij, gelegen op een 

perceel van 2035 m² op een verkoopwaarde van 690.000 euro. 

• Het kerkbestuur legt een schattingsverslag voor waarbij de waarde van het Oud Stadhuis wordt 

geschat op  517.200 euro.  

• Het kerkbestuur biedt daarbovenop een perceel grond aan gelegen tussen Kleitkalseide nummer 

6c en 6f. Dit perceel grond met een oppervlakte van 1.125 m² is deels eigendom van het 

gemeentebestuur Maldegem en deels eigendom van de Kerkfabriek van de Parochie Sint-Barbara 

Maldegem. Dit restperceel is ontstaan bij de heraanleg van de Kleitkalseide en behoort voor 631 m² 

tot de eigendom van de kerkfabriek en voor 494 m² tot de eigendom van het gemeentebestuur.  

Het perceelsgedeelte van de kerkfabriek heeft een geschatte waarde van 116.385 euro.  

• Het verschil (690.000 euro - 517.200 euro - 116.385 euro) zal door de kerkfabriek worden overbrugd 

door middel van een opleg van 60.000 euro. 

• Om de mogelijkheid tot betoelaging (tot 80 % subsidies van onroerend erfgoed) voor restauraties 

aan de Dekenij te behouden, is het belangrijk dat het gemeentebestuur over een zakelijk recht op 

het onroerend blijft beschikken. Daartoe zal de Dekenij aan het gemeentebestuur na de ruil ter 

beschikking worden gesteld voor een periode van 30 jaar via een erfpachtconstructie.  

Tijdens de besprekingen werd een jaarlijkse canon van 3.000 euro voorgesteld. 

• Aan de ruil en de daaropvolgende erfpacht zijn volgende voorwaarden verbonden :  

◦  Het bedrag van 60.000 euro wordt gereserveerd en bestemd voor investeringen in de Dekenij. 

Dit bedrag kan op afroep worden besteed voor investeringen aan het gebouw.  

◦  De gemeente gaat het engagement aan om de kerkmuur en de loods te restaureren vóór het 

verlijden van de akte.  

◦  De jaarlijkse canonvergoeding van 3.000 euro blijft voorbehouden voor onderhoudswerken 

aan de binnenzijde van de Dekenij. Dit impliceert dat het gemeentebestuur akkoord gaat met 

jaarlijkse weerkerende overboeking van exploitatie naar investeringen om dit bedrag te 

bestemmen in een reservefonds. (middelen buiten de kas).  

◦  Er wordt een gebruiksovereenkomst opgemaakt met de EH Deken in het kader van zijn 

huisvesting. Bij vroegtijdige beëindiging wordt ook dit deel van het gebouw ter beschikking 

gesteld van de kerkfabriek.  



 

◦  Er wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld met de kerkfabriek in verband met het ter 

beschikking stellen van het gebouw. In deze overeenkomst zal onder meer bepaald worden dat 

het tuinonderhoud zal gebeuren door de groendienst.  

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de ruil van de Dekenij, gelegen te Maldegem, Deken de 

Fonteynestraat 3 tegen het Oud Stadhuis, gelegen Marktstraat 40 en tegen het perceel grond gelegen te 

Maldegem, Kleitkalseide, tussen de nummers 6c en 6f, met een oppervlakte van 630 m² en mits een opleg te 

betalen door het Kerkbestuur van een bedrag van 60.000 euro.  

Tevens gaat de gemeenteraad principieel akkoord dat het gemeentebestuur na het afronden van de ruil, 

een erfpachtovereenkomst afsluit met de kerkfabriek voor de pastorij voor een periode van 30 jaar tegen 

een jaarlijkse terugkerende canonvergoeding van 3.000 euro.  

 

 

4. GEMEENTEPATRIMONIUM - WONING BLOEMESTRAAT 41 - VERHURING 

• De gemeente is eigenaar van een woning gelegen aan de Bloemestraat 41 te Maldegem. 

• De vluchtelingencrisis van de afgelopen weken noopt tot een zoektocht naar bijkomende woningen 

voor de opvang van vluchtelingen. In dit kader wenst het OCMW haar opvangcapaciteit uit te 

breiden, wat zou kunnen gebeuren door de woning aan de Bloemestraat 41 te huren. 

• De woning Bloemestraat 41 is in gebruik als opslagruimte maar kan op korte termijn ontruimd 

worden, is momenteel zowat instapklaar en kan dus op korte termijn ter beschikking gesteld 

worden. 

• Het ontwerp van huurovereenkomst voorziet in een huurperiode van 9 jaar. 

• Het ontwerp van overeenkomst voorziet in een bestemming onder meer als woning voor de 

inrichting van een lokaal opvanginitiatief (LOI) 

• Het OCMW is bereid een huurprijs van € 300 per maand te betalen voor de in gebruik name van 

deze woning. 

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verhuring van de woning gelegen aan de Bloemestraat 

41 te 9990 Maldegem. Deze woning wordt verhuurd aan het OCMW Maldegem met als bestemming onder 

meer het voorzien van opvangplaatsen voor asielzoekers in het kader van een Lokaal Opvang Initiatief LOI. 

 

 

5. OVEREENKOMST VERKOOP PERCEEL OPENBAAR DOMEIN VOOR OPRICHTEN ELEKTRICITEITSCABINE 

THV KRUISPUNT BLOEMESTRAAT - KLEINE WARMESTRAAT 

• De intercommunale Imewo vraagt aan de gemeente om 25,62 m² grond van het openbare domein 

ter hoogte van het kruispunt Bloemestraat - Kleine Warmestraat te verkopen voor het oprichten 

van een nieuwe elektriciteitscabine. 

• De ontwerp overeenkomst voor de aankoop van 25,62 m² grond bepaalt een koopsom van 

1.281 euro. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord om het perceeltje van 25,62 m² grond op het kruispunt Bloemestraat, Kleine 

Warmestraat te onttrekken aan het openbare domein van de gemeente Maldegem en keurt de 

overeenkomst met Imewo voor het oprichten van een nieuwe elektriciteitscabine, goed. 

 

 

6. VERKOOP RESTGRONDEN SCHAUTENSTRAAT - GOEDKEURING VERKOOPSAKTES 

• In de gemeenteraadszitting van 30 mei 2013 werd principieel de verkoop van restgronden in de 

Schautenstraat goedgekeurd. 

• In de gemeenteraadszittingen van 26 maart en 23 april 2015 werden de ontwerp 

verkoopsovereenkomsten voor de restpercelen voor Schautenstraat 246 en 248 goedgekeurd. 

• De afdeling Vastgoedtransacties stelde aan de hand van de verkoopsovereenkomsten authentieke 

verkoopsaktes op voor de restgronden voor Schautenstraat 246 en 248. 

 

De gemeenteraad keurt de authentieke verkoopsakten voor de restpercelen voor Schautenstraat 248 en 

246, goed. 

 

 



 

7. GEMEENTEPATRIMONIUM - CIJNSGROND LIEVEBARM - PRINCIPIËLE BESLISSING TOT VERKOOP 

• Aan de Lievebarm 63 ligt een perceeltje grond (77m²), waarop tot een tweetal jaar geleden een 

bouwval stond. Op 27 maart 2013 stortte deze deels in en daarna werden alle resten van de woning 

verwijderd. het perceel is nu volledig vrijgemaakt en geëgaliseerd. 

• Na onderzoek naar het eigendomsstatuut van de grond werd besloten dat de gemeente eigenaar is 

van de grond. 

• Dit perceel grond is voor de gemeente niet praktisch bruikbaar en vervult geen enkele functie van 

openbaar nut, het is dan ook aangewezen dit perceel te verkopen 

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verkoop van het perceel gelegen aan de Lievebarm te 

Maldegem, met een oppervlakte van 77 m². 

 

 

8. GEMEENTEPATRIMONIUM - APPARTEMENT BLOEMENDALELAAN  4A - VERHURING 

• De gemeente is eigenaar van het appartement gelegen aan de Bloemendalelaan 4a te Maldegem. 

• De vluchtelingencrisis van de afgelopen weken noopt tot een zoektocht naar bijkomende woningen 

voor de opvang van vluchtelingen. In dit kader wenst het OCMW haar opvangcapaciteit uit te 

breiden, wat zou kunnen gebeuren door de woning aan de Bloemendalelaan 4a te huren. 

• De woning Bloemendalelaan 4a staat momenteel leeg en kan onmiddellijk ter beschikking gesteld 

worden. 

• In de gemeenteraad van 29 november 2014 ging de gemeenteraad principieel akkoord met de 

verhuring van dit appartement voor een termijn van negen jaar. 

• In de gemeenteraad van 25 juni 2015 ging de gemeenteraad akkoord met een vermindering van de 

verhuurperiode tot drie jaar, dit op vraag van de brandweerzone Meetjesland, die dit appartement 

in de toekomst eventueel kan gebruiken voor de uitvoering van haar brandweertaken. 

• Het ontwerp van overeenkomst voorziet in een bestemming onder meer als woning voor de 

inrichting van een lokaal opvanginitiatief (LOI) 

• Het OCMW is bereid een huurprijs van € 510 per maand te betalen voor de in gebruik name van 

deze woning. 

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verhuring van het appartement aan de Bloemendalelaan 

4a. Dit appartement wordt verhuurd aan het OCMW Maldegem met als bestemming onder meer het 

voorzien van opvangplaatsen voor asielzoekers in het kader van een Lokaal Opvang Initiatief (LOI). 

 

 

9. GEMEENTEPATRIMONIUM - GEBRUIKSOVEREENKOMST - RODE KRUIS 

• Het Rode Kruis Maldegem maakt gebruik van een opslagruimte in de refter van de gemeentelijke 

dienst infrastructuur. Voor hun opleidingen en ledenvergaderingen maken zij ook af en toe gebruik 

van de refter zelf. 

• Verenigingen die gebruik maken van een gemeentelijk lokaal doen dit volgens de afsrpaken 

vastgegeld in een gebruiksovereenkomst met het gemeentebestuur. Het is aangewezen dat ook het 

Rode Kruis over een gebruiksovereenkomst met duidelijke wederzijdse afspraken beschikt. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met het in gebruik geven van de refter en de opslagruimte in een lokaal van 

de gemeentelijke technische dienst aan de Bloemestraat te Maldegem.  De gebruiksovereenkomst wordt 

afgesloten voor de periode van 1 oktober 2015 tot 31 december 2016 en kan verlengd worden door het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

 

10. ONTBINDING VAN DE PROVINCIALE BRANDWEERSCHOOL  VAN OOST-VLAANDEREN VZW. (PBO) - 

GOEDKEURING - BEKRACHTIGING COLLEGEBESLISSING 

• De raad van bestuur, de algemene vergadering van de leden en de provincieraad verleenden hun 

goedkeuring aan de protocolovereenkomst tot overname van de PBO door de provincie Oost-

Vlaanderen.  Er wordt in de statutaire algemene vergadering van 12 juni 2015 benadrukt dat de 

reserves van de vzw. naar een specifiek budget bij de provincie worden overgeheveld en integraal 

en volledig transparant bestemd blijven voor de brandweeropleidingen; 



 

• In zitting van 13 julie 2015 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met het 

voorstel tot ontbinding van de Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw., onder 

voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting; 

• Dit akkoord kadert in de integratie van de brandweer- en politieopleiding (de vzw's PBO en OPAC), 

de opleiding dringende geneeskundige hulp (ingericht door de vzw MEDOV) en de Oost-Vlaamse 

Bestuursacademie (OBAC) in één provinciaal Centrum voor Vorming van Lokaal 

Overheidspersoneel. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 juli 2015 

houdende de goedkeuring van het voorstel tot ontbinding van de Provinciale Brandweerschool van Oost-

Vlaanderen vzw., te bekrachtigen 

 

 

11. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - RESOC - GOEDKEURING OVEREENKOMST MET 

STATUTAIRE DRAAGKRACHT EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

• In het college van 28 april 2014 werd akkoord gegaan met de ondertekening van de 

princiepsovereenkomst Regierol Sociale Economie - Eeklo - Meetjesland. Deze overeenkomst werd 

op vraag van het college aangepast op twee punten, met name de aanduiding van lokale 

aanspreekpunten en de vraag tot verduidelijking van de besteding van de subsidies.  

• De subsidie ten bedrage van 50.000 euro werd ook toegezegd door de Vlaamse regering aan de 

stad Eeklo.  

• Er volgde een kick-off, interviews met afgevaardigden van lokale besturen en terugkoppeling naar 

sociale economie partners 

• De overeenkomst met statutaire draagkracht houdens de oprichting van een intergemeentelijke 

vereniging inzake de regierol sociale economie tussen de stad Eeklo en de gemeenten Aalter, 

Assenede, Maldegem en Zomergem dient nog door de verschillende gemeenteraden te worden 

goedgekeurd  

• Er werd een nota voorbereid die het inhoudelijk traject van de interlokale vereniging "Regierol 

Sociale economie Meetjesland" vastlegt  met als ankerpunten :  

◦  Regionale communicatie sociale economie 

◦  Regionale netweringen en praktijkgetuigenissen 

◦  Sensibiliseringsacties containerparken en hergebruik/inzet biomassa 

◦  Pijnpunt mobiliteit aanpakken  

• Om de werking van de interlokale vereniging vorm te geven is het noodzakelijk om statuten en een 

huishoudelijk reglement goed te keuren. Als deelnemende gemeente maakt Maldegem deel uit van 

het beheerscomité. 

 

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van een 

interlokale vereniging inzake de regierol sociale economie tussen de stad Eeklo en de gemeenten Aalter, 

Assenede, Maldegem en Zomergem, goed.  

 

 

12. SAMENWERKINGSPROTOCOL SPORT MALDEGEM - EEKLO : GOEDKEURING : BEKRACHTIGING 

BESLISSING COLLEGE 

• De stad Eeklo wenst deel te nemen aan de " Projectoproep zwembaden " voor de bouw van het 

nieuwe zwembad.   

• Om hun subsidiedossier te ondersteunen dient er in de verplichte opgelegde criteria een 

samenwerkingsprotocol in het aanvraagdossier te steken;  

• Op 8 mei 2015 werd een overleg georganiseerd ter bespreking van het ontwerp van 

samenwerkingsprotocol. 

• Als resultaat van deze bespreking diende artikel 3 van het voorstel als volgt verder aangevuld te 

worden  : "Beide gemeentes zullen in overleg de zwembadprogrammatie op elkaar afstemmen  en  

overleg plegen inzake tarifering en gebruik door doelgroepen. Beide gemeentes zullen elkaar versterken 

en niet beconcurreren"  

• Het administratief dossier dient door de stad Eeklo ten laatste op vrijdag 18 september 2015 

overgemaakt worden aan de hogere overheid. Om een document van de gemeente Maldegem te 



 

kunnen hebben werd een princiepsbeslissing genomen in het college van 14 september 2015 welke 

ter bekrachtiging aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  

• Het samenwerkingsprotocol werd op Raad van Bestuur van de sportraad van 16 september 2015 

toegelicht door de sportmanager   

 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 

september 2015 waarbij akkoord gegaan werd met het voorstel van samenwerkingsprotocol sport.  

 

 

13. STATUTENWIJZIGING TOERISME OOST-VLAANDEREN - BEKRACHTIGING 

• De vzw Toerisme Oost-Vlaanderen stelt een statutenwijziging voor. 

• Aangezien de buitengewone Algemene Vergadering plaatsvindt op 24 september 2014, was het 

noodzakelijk om dit voorstel tot statutenwijziging voor te leggen aan het schepencollege en daarna 

ter bekrachtiging op de agenda van de gemeenteraad voor te brengen. 

• Het college ging in zitting van 27 juli 2015 akkoord met het voorstel tot statutenwijziging. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege van 27 juli 2015 waarbij wordt akkoord 

gegaan met het voorstel tot statutenwijziging van de vzw Toerisme OostVlaanderen. 

 

 

14. BEHANDELDE KLACHTEN : JAARRAPPORT 2014 

• Op 30 maart 2011 stelde de gemeenteraad de klachtenprocedure vast.  Daarbij werd bepaald dat 

van de behandelde klachten een verslag wordt opgemaakt en jaarlijks gerapporteerd wordt aan de 

gemeenteraad. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de behandelde klachten in het jaar 2014. 

 

 

15. SCHENKING AED-TOESTEL AAN KINDEROPVANG UKKIE PUKKIE 

• Het gemeentebestuur doet inspanningen om de gezondheid en het welzijn van de inwoners van 

Maldegem en zijn bezoekers te bevorderen. 

• Op 13 juli 2015 ontving het gemeentebestuur een mail van het Rode Kruis waarbij gevraagd wordt 

om de schenking van een AED-toestel, dat bevestigd werd aan Ukkie Pukkie Kleit, te aanvaarden. 

• Onder meer dankzij het plaatsen van de AED-toestellen ontving Maldegem eerder al het label 

'Hartveilige Gemeente'. 

• Dit toestel schonk Rode Kruis afdeling Maldegem aan de gemeente. De afdeling kocht het toestel 

met de opbrengst van hun jaarlijkse stickerverkoop. 

 

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een AED-toestel door Rode Kruis Maldegem. Dit toestel werd 

bevestigd aan Ukkie Pukkie Kleit. 

 

 

16. STRAATNAAMGEVING AAN NIEUWE STRAAT IN VERKAVELING HOF TER EDE   UITKOMENDE IN 

WEGGEVOERDENLAAN : PRINCIPIËLE BESLISSING 

• Het stedenbouwkundige dossier betreffende de verkaveling Hof ter Ede, eerste deel dat aansluiting 

geeft aan de Weggevoerdenlaan is voltooid, waardoor aan de nieuw aangelegde straat een naam 

kan toegekend worden. 

• Het tweede deel, m.n. de strategische zone genaamd, komt in een latere fase aan bod. 

• Advies archiefverantwoordelijke : Zuidakker of Klaverstuk (of Slachthuisstraat, Sebastiaanstraat, 

Gildeweg) 

• Advies cultuurraad: Edevallei (of alternatieven: Edevalleistraat, Valleipad, Laagtepad of Laagstraat. 

Vanwege de heemkundige kring en het historisch genootschap ontvingen we geen advies. 

• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de naam 'Edevallei' toe te kennen. 

 

De gemeenteraad kent principieel de naam "Edevallei" principieel aan de nieuw aangelegde straat in de 

verkaveling Hof ter Ede die uitkomt op de Weggevoerdenlaan. 

 



 

 

17. POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN PROEFPERIODE VAN BEPERKTE TOEGANG 

TOT DE KAPELAANSTRAAT 

• Aangezien de verkeersregeling in de Kapelaanstraat voor verwarring zorgde omdat er in het 

smalste deel het verkeer in twee richtingen werd toegelaten en aan de andere zijde, komende 

vanuit de Parklaan geen toegang mogelijk was, heeft de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2014 

beslist om in de Kapelaanstraat een beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren. Dit voor een 

proefperiode van 6 maanden die van start ging op 1 september 2014. 

• In diverse verkeerscellen werden de uitgevoerde metingen van snelheid en verkeer (in de 

proefperiode) besproken.   

• Op woensdag 26 augustus 2015 vond een overleg plaats met de bewoners van de Kapelaanstraat 

(tot aan de Parklaan) en belanghebbenden,  

• Op de verkeerscel van 31 augustus 2015 werd het advies geformuleerd dat indien de testen met de 

brandweer positief zijn, voor een proefperiode de Kapelaanstraat aan 1 zijde zou afgesloten 

worden door middel van tijdelijke infrastructuur.  Gedurende de proefperiode zullen de bewoners 

en belanghebbenden bevraagd worden naar hun bevindingen. 

• Het college van burgemeester en schepenen stelt de invoer van de beperkte toegang in de 

Kapelaanstraat door middel van infrastructurele maatregelen voor een proefperiode tot eind 

januari 2016 en mits een ruime bevraging, voor. 

 

De gemeenteraad keurt het politiereglement houdende de invoer van een proefperiode van beperkte 

toegang tot de Kapelaanstraat goed.  In de Kapelaanstraat wordt de toegang Aldus beperkt vanaf het 

kruispunt met de Noordstraat. 

 

 

18. GOEDKEURING JAARREKENING 2014 AGB MALDEGEM 

• De Raad van bestuur heeft in haar zitting van 21/04/2015 de jaarrekening volgens de BBC 

wetgeving vastgesteld en heeft in haar zitting van 22/06/15 de jaarrekening volgens de 

vennootschap wetgeving vastgesteld samen met het commissaris verslag. 

• De jaarrekening moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad 

 

De  gemeenteraad keurt de jaarrekening 2014 van het AGB Maldegem goed aan de hand van het verslag 

van de commissaris.  

 

 

19. OCMW MALDEGEM JAARREKENING 2014 

• De jaarrekening 2014 van het OCMW Maldegem werd vastgesteld door de Maldegemse OCMW- 

raad in haar zitting van 7 juli 2015. 

• Het college heeft geen bijkomende opmerkingen. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2014 van het OCMW Maldegem. 

 

 

20. WELZIJNSBAND MEETJESLAND JAARREKENING 2014 

• De jaarrekening 2014 van Welzijnsband Meetjesland werd vastgesteld in de Algemene Vergadering 

van 26 maart 2015. 

• De jaarrekening 2014 van Welzijnsband Meetjesland wordt afgesloten met: 

◦  een budgettair resultaat voor het boekjaar van -6.642 EUR 

◦  een resultaat op kasbasis: +26.126 EUR 

◦  een balanstotaal van +110.772 EUR 

◦  een over te dragen overschot op staat van opbrengsten en kosten van -9.598 EUR 

• Het resultaat van de gewone activiteiten komt op -9.598 EUR uit omwille van de specifiek werking 

van de vereniging, waarbij de tekorten tussen ontvangsten en uitgaven van de vereniging worden 

gefactureerd aan de deelnemende OCMW's 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2014 van de Welzijnsband Meetjesland. 

 



 

 

21. KERKFABRIEK OOSTWINKEL - JAARREKENING 2014 

• Op 19 mei 2015 keurde de kerkraad van Oostwinkel (Sint-Jans-Onthoofding Zomergem) de 

jaarrekening 2014 goed. 

• De jaarrekening vertoont een exploitatie-overschot van € 5631,30 en een overschot investeringen 

van € 383,06. 

• Op 24 juni 2015 werd de jaarrekening door de gemeenteraad van Zomergem gunstig geadviseerd. 

 

De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van de gemeenteraad van Zomergem van 24 juni 2015 

waarin de rekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding Oostwinkel gunstig wordt geadviseerd.  

 

 

22. KERKFABRIEK DONK - WIJZIGING BUDGET 2015 

• Op 16 juni 2015 werd de wijziging van het budget 2015 van de kerkfabriek Donk goedgekeurd door 

de kerkraad. 

• Op 22 juni 2015 werd dit budget gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur van Maldegem. 

• Deze budgetwijziging voorziet 2 aanpassingen: 

◦  Deze budget wijziging voorziet in aanpassingen van de exploitatie-uitgaven aan de reële 

kosten. 

◦  Deze budgetwijziging voorziet in een doorschuiving van de niet betaalde investeringstoelage 

van 2014 voor de orgelrestauratie (MAR 3102) naar het budget van 2015 om nog enkele 

uitgaven te betalen (MAR 4102). 

• De toelagen van de gemeente blijven ongewijzigd. 

Exploitatietoelage 

Gevraagd in het budget 2015 7.930,00 euro 

Investeringstoelage 

Gevraagd in het budget 2015 0,00 euro 

 

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek van Donk. 

 

 

23. KERKFABRIEK MIDDELBURG - WIJZIGING BUDGET 2015 

• Op 15 juni 2015 werd de wijziging van het budget 2015 van de kerkfabriek Middelburg goedgekeurd 

door de kerkraad. 

• Op 22 juni 2015 werd dit budget gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur van Maldegem. 

• Deze budgetwijziging voorziet 2 aanpassingen: 

◦  Deze budget wijziging voorziet in een aanpassing van de exploitatie- uitgaven aan de reële 

behoeften. 

◦  Deze budget wijziging voorziet in een verhoging van MAR 433 met het overschot van de 

investeringen 2014 voor de renovatie van huurhuizen, zijnde Pieter Bladelinplein 6-8 en 

Dinantstraat 5 (bandschade). 

• De toelagen van de gemeente blijven ongewijzigd. 

Exploitatietoelage 

Gevraagd in het budget 2015 0,00 

Investeringstoelage 

Gevraagd in het budget 2015 0,00 

 

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek van Middelburg. 

 

 

24. KERKFABRIEK ADEGEM BUDGET 2016 

• Op 6 mei 2015 werd het budget 2016 van de kerkfabriek Adegem goedgekeurd door de kerkraad. 

• Op 22 juni 2015 werd dit budget gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur van Maldegem. 

• Dit budget voorziet een exploitatietoelage van 5.930,46 euro 

Exploitatietoelage 

Gevraagd in het budget 2016 5.930,46 



 

Voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 16.148,34 

Investeringstoelage 

Gevraagd in het budget 2016 0,00 

Voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 0,00 

 

• De toelagen blijven ook binnen de grenzen, voorzien in het meerjarenplan van de gemeente, en 

worden voorzien in het budget 2016 van de gemeente. 

 

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Adegem. 

 

 

25. KERKFABRIEK DONK BUDGET 2016 

• Op 16 juni 2015 werd het budget 2016 van de kerkfabriek Donk goedgekeurd door de kerkraad. 

• Op 22 juni 2015 werd dit budget gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur van Maldegem. 

• Dit budget voorziet geen exploitatietoelage in 2016 

Exploitatietoelage 

Gevraagd in het budget 2016 0,00 

Voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 8.075,00 

Investeringstoelage 

Gevraagd in het budget 2016 0,00 

Voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 0,00 

 

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Donk. 

 

 

26. KERKFABRIEK KLEIT BUDGET 2016 

• Op 20 mei 2015 werd het budget 2016 van de kerkfabriek Kleit goedgekeurd door de kerkraad. 

• Op 22 juni 2015 werd dit budget gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur van Maldegem. 

• Dit budget voorziet een exploitatietoelage van 22.190,00 euro 

Exploitatietoelage 

Gevraagd in het budget 2016 22.190,00 

Voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 22.385,50 

Investeringstoelage 

Gevraagd in het budget 2016 0,00 

Voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 0,00 

 

• De toelagen blijven ook binnen de grenzen, voorzien in het meerjarenplan van de gemeente, en 

worden voorzien in het budget 2016 van de gemeente. 

 

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Kleit. 

 

 

27. KERKFABRIEK MALDEGEM BUDGET 2016 

• Op 8 juni 2015 werd het budget 2016 van de kerkfabriek Maldegem goedgekeurd door de kerkraad. 

• Op 22 juni 2015 werd dit budget gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur van Maldegem. 

• Dit budget voorziet een exploitatietoelage van 31.080,65 euro 

Exploitatietoelage  

Gevraagd in het budget 2016 31.080,65 

Voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 32.362,00 

Investeringstoelage  

Gevraagd in het budget 2016 0,00 

Voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 0,00 

 

• De toelagen blijven ook binnen de grenzen voorzien in het meerjarenplan van de gemeente, en 

worden voorzien in het budget 2016 van de gemeente. 



 

 

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Maldegem. 

 

 

28. KERKFABRIEK MIDDELBURG BUDGET 2016 

• Op 15 juni 2015 werd het budget 2016 van de kerkfabriek Middelburg goedgekeurd door de 

kerkraad. 

• Op 22 juni 2015 werd dit budget gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur van Maldegem. 

• Dit budget voorziet geen exploitatietoelage voor 2016. 

Exploitatietoelage 

Gevraagd in het budget 2016 0,00 

Voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 0,00 

Investeringstoelage 

Gevraagd in het budget 2016 0,00 

Voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 0,00 

 

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Middelburg. 

 

 

29. GRATIS HUISVUILZAKKEN OM MEDISCHE REDENEN 

• Op een overlegvergadering op 22/5/2015 komt men tot de bevinding dat met het huidige 

retributiereglement voor de verkoop van restafvalzakken een aantal categorieën van patiënten 

geen beschikking heeft op gratis zakken waarvan men vindt dat deze ook zouden moeten worden 

toegevoegd: 

◦Stoma patiënten 

◦Patiënten die sonde voeding krijgen 

• Daarnaast zou men ook de mogelijkheid willen voorzien om in uitzonderlijke gevallen, die door de 

aanvrager expliciet worden gemotiveerd, bijvoorbeeld op basis van facturen, door het College de 

mogelijkheid te behouden om te beslissen om ook aan hen 20 bijkomende huisvuilzakken te 

voorzien, met een inhoud van 60 liter. 

• Om dit mogelijk te maken is een wijziging van het gemeenteraadsbesluit nodig.  

• Sommige patiënten verblijven in een zorginstelling, waarbij door de instelling wordt gezorgd voor 

hun afval. Aangewezen is dat deze categorie wordt uitgesloten. 

• Gunstig advies van de milieuraad in zitting van 11/06/2015; 

 

De gemeenteraad beslist het retributiereglement voor de verkoop van restafvalzakken in die zin aan te 

passen. 

 

 

30. INVOERING M-BON : GOEDKEURING REGLEMENT 

• Het gemeentebestuur wil stimulansen geven aan de lokale economie en tracht met de invoering 

van de M-bon de koopstroom binnen haar gemeente en ten voordele van de lokale handelaars 

houden. 

• De M-Bon kan aangekocht worden op het gemeentehuis. 

• De handelszaken van Maldegem zullen ingelicht worden over dit initiatief zodat zij aan de klanten 

de service kunnen aanbieden om producten en/of diensten aan te kopen met betaling door een 

M-Bon. De deelnemende handelszaken kunnen inschrijven via een inschrijvingsformulier. 

• De gemeentelijke geschenkbon is een succesverhaal in heel wat gemeenten. 

• De M-Bon is ook een ideaal geschenk voor het gemeentebestuur. 

• De M-Bon is een gemeentelijke initiatief dat perfect kadert in de strategische doelstelling 3 van de 

strategische meerjarenplanning waarbij een economisch vriendelijk klimaat nagestreefd wordt.  

• De Cel Lokale Economie brengt in zitting van 15 september 2015 een gunstig advies uit. 

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het reglement 'Invoering M-bon'. 

 

 



 

31. AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

• Het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking werd vastgelegd door de gemeenteraad op 

26/10/2005 met wijzigingen op 26/05/2010 en 25/04/2012. 

• Momenteel wordt volgende wijzigingen voorgesteld: 

◦  Hoofdstuk III art 8 punt 2 stelt de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vast van 10% van de 

opgehaalde gelden te Maldegem, ten voordele van de 11.11.11 campagne.  Aangezien dit 

jaarlijks gemiddeld neerkomt op € 600 kan dit in de toekomst automatisch vastgelegd worden 

op dit bedrag. Op die manier kunnen alle subsidies sneller uitbetaald worden 

◦  Hoofdstuk II art 7 gaat over de mogelijkheid tot aanvragen van logistieke steun voor 

verenigingen die initiatieven organiseren m.b.t. ontwikkelingssamenwerking.  Er wordt 

voorgesteld om in het reglement de nationale campagnes, die jaarlijks logistieke steun 

aanvragen, gaande van het ophangen van affiches tot de toelating van de deur-aan-deur acties 

(Vredeseilanden, Damiaanactie, Amnesty International ), in het reglement op te nemen.  In het 

verleden werden deze toelatingen individueel in het college besproken; dit zou dan niet meer 

nodig zijn. 

◦  Bij hoofdstuk III artikel 8 - subsidieregeling kan een paragraaf toegevoegd worden : 

"Voor scholen wordt een opsplitsing voorgesteld tussen scholen die 

Ontwikkelingssamenwerking en Duurzame Ontwikkeling opnemen in hun jaarthema (€ 300) en 

scholen die nationale campagnes steunen (Broederlijk Delen, Amnesty International....) of zelf 

kortstondige campagnes opzetten (bijv. Fair Trade koffiestop) (€ 50). 

 

De gemeenteraad stelt het gewijzigde subsidiereglement, vast. 

 

 

32. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING COMMISSARIS VAN POLITIE - DIENSTHOOFD OPERATIES 

• Het huidige diensthoofd operaties gaat op rustpensioen met ingang van 01 juli 2016. 

• Er wordt gevraagd om de functie van diensthoofd operaties nu vacant te verklaren zodat de in 

plaats stelling kan gebeuren met ingang van 01 juni 2016. 

 

De gemeenteraad verklaart 1 voltijdse statutaire betrekking van commissaris van politie, diensthoofd 

operaties, van de lokale politie Maldegem, vacant in het kader van de mobiliteit van de geïntegreerde politie. 

 

 

33. VRAGEN VAN RAADSLEDEN 

• Raadslid Johan De Metsenaere (N-VA) - Een gevaarlijke situatie voor fietsers in de Speyestraat  

• Raadslid Johan De Metsenaere (N-VA) - De toestand van de verlichtingspalen in de Brielwegel en de 

Weggegevoerdenlan 

 


