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COVID-19 maatregelen 

Vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen op 16 juni 2020 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 30 juni 2020 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende 

bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd: 

14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de 

voorwaarden ervan 

• Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en 

stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur 

worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones. 

• Artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken (quarantainemaatregelen, dit MB werd opgeheven door het MB van 23 maart 2020 

maar kan eventueel behouden blijven als de gemeenteraad vrijstellingen en belastingverminderingen wil differentiëren). 

• Artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met 

betrekking tot de volksgezondheid (afbakening periode van civiele noodsituatie). 

• Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken (opheffing MB van 18 maart 2020, uitbreiding quarantainemaatregelen). 

• De beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2017 betreffende de aanpassing van het retributiereglement van sporthal 

De Berken 

• De beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2020 betreffende de aanpassing van het retributiereglement op het 

gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum. 

 

Feiten 

• In het kader van de heropstart van de scholen na de lock-down maken een aantal Maldegemse scholen gebruik van 

gemeentelijke lokalen voor de organisatie van het onderwijs. 

• Het gaat hierbij ondermeer om volgende scholen : 

- Vrije basisschool De Papaver voor gebruik van gemeenschapscentrum Den Hogen Pad als leslokaal/ opvanglokaal bij de 

heropstart van de school na de lockdown. 

- Vrije basisschool de Kleiheuvel voor gebruik van de sporthal de Berken voor de opvang van de scholieren. 

- Instituut Zusters Maricolen voor gebruik van de sporthal Meos voor het organiseren van examens. (nog niet 

gematerialiseerd). 

• Dit gebruik loopt tot uiterlijk 30 juni 
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Argumentatie 

• Door de covid-19 maatregelen is het voor scholen moeilijk om hun activiteiten terug op te starten met in acht neming van 

alle afstands- en contactregels. Hierdoor ontstaat in de scholen dikwijls een groot plaatsgebrek. 

• De gemeente kan de noden van de school lenigen door de ter beschikking stelling van gemeentelijke zalen (sportzalen, 

gemeenschapszalen, vergaderzalen, enz...) 

• Gezien het verzekeren van het onderwijs een taak van het hoogste maatschappelijk belang is, is het aangewezen de 

scholen geen vergoeding aan te rekenen voor het ter beschikking stellen van deze lokalen, zolang de Covid-19 

maatregelen op de scholen van toepassing zijn. 

• In principe kan een wijziging aan een retributierglement niet retroactief toegepast worden. 

• Zowel het retributiereglement betreffende sporthal De Berken als het retributiereglement op het gebruik van de zalen van 

het gemeenschapscentrum bevatten echter volgend artikel (resp. artikel 8 & 10): "De gemeenteraad delegeert aan het 

college van burgemeester en schepenen de opdracht om wijzigingen aan het tarief (en de waarborgen) vast te stellen". 

• In een mail dd. 8 juni jl. vanwege het team fiscaliteit ABB wordt wel gestald dat, aangezien er in de verschillende 

retributiereglementen "verhuur" een delegatiebepaling inzake wijzigen van de tarieven naar het CBS is voorzien, er 

inderdaad door het CBS kan beslist worden om het tarief voor de categorie waar oa. de scholen van Maldegem worden 

gerangschikt, tijdens deze coronaperiode op nul te zetten.  

• Probleem hierbij is echter dat de scholen al vanaf 18 mei 2020 bepaalde zalen gebruiken, waardoor de betreffende 

collegebeslissing retroactief zou moeten worden genomen. 

• Wijzigingen van retributies en indirecte belastingen kunnen immers ten vroegste toegepast worden op nieuwe prestaties, 

nieuwe feiten of gebeurtenissen vanaf de inwerkingtreding en bekendmaking van het nieuwe of gewijzigde reglement. 

• Met terugwerkende kracht bestaande retributiereglementen aanpassen om de scholen tijdelijk vrij te stellen tijdens deze 

coronaperiode, kan dus in principe niet.  

• Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, zo stelt ABB, is evenwel een éénmalige retroactieve beslissing door het college 

mogelijk, mits deze zo spoedig mogelijk door de gemeenteraad bekrachtigd wordt.  

• Het is dan ook noodzakelijk deze beslissing voor te leggen aan de volgende gemeenteraad. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: 

Scholen gevestigd op het grondgebied van Maldegem die voor het inrichten van klassen, 

klasgebonden activiteiten en/ of examens gebruik wensen te maken van het 

gemeenschapscentrum Den Hoogen Pad of sportzaal de Berken worden voor de bepaling van 

het op hen toepasselijke tarief tijdelijk uit categorie 1 geschrapt en toegevoegd aan categorie 0 

(gratis gebruik). 

 

Artikel 2: 

Deze maatregel gaat in op 15 mei 2020 en duurt tot uiterlijk 30 juni 2020.  

 

Artikel 3: 

De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente overeenkomstig de 

artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur. 

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de gewijzigde 

reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en 

stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen 

van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid 

van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones. 

 

Artikel 4: 

De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit 

besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 

 

Artikel 5: 

Dit besluit wordt in de eerstkomende zitting van de gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd. 

 


