
maldegem

Ber¡cht
De burgemeester van deze gemeente maakt bekend dat

de lijst met beknopte omschrijving van de gemeenteraadsbesluiten van 30 januari 2019 in
toepassing van artikel 285 51 van het decreet lokaal bestuur bekend gemaakt wordt op de
website van de gemeente.

Lijst met beknopte omschrijving van de gemeenteraadsbesluiten van
30 januara 2Ol9

OPENBARE ZITTING

1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 20 december 2018: goedkeuring
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van de gemeenteraad van 20 december 2018
goed.

2. Notulen van de installatievergadering van de gemeenteraad van 7 januari 2019:
eoedkeuring

De gemeenteraad keurt het verslag van de installatievergadering van de gemeenteraad op 7
januari 2019 goed.

3. Toesoraken door de fractieleider: kennisnemins
De gemeenteraad neemt kennis van de toespraken van de fractieleiders.

4. Geldieheidsduur of uitvoerinestiid van het semeenteraadsadvies voor de olaatsine en het
sebruik van 'verolaatsbare' tiideliike vaste camera's oo ooenbaar domein

De gemeenteraad beslist dat de uiwoeringstijd voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke
vaste bewakingscamera's of verplaatsbare vaste camera's wordt beperkt tot 31 december 2025.
De raad beslist dat na twee jaar en twee keer in deze legislatuur een evaluatie dient te gebeuren

5. Lokale oolitie - Aktename besluit van de bureemeester:
Basisorotocolakkoord van interzonale samenwerkine tussen de PZ Gent en de PZ Maldeeem

(inzet veiligheidsconsulent)
De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de burgemeester van 20 december 2018
betreffende de basisprotocolakkoord van interzonale samenwerking tussen de PZ Gent en de PZ

Maldegem (inzet veiligheidsconsu lent).
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6. Wiizleine einddatum overeenkomst Eemeentebestuur met schoolcomité voor heraanles
olein en ziimuur soorthal Kleit

De gemeenteraad besluit om de einddatum uit art 4 van de overeenkomst voor uitvoering van
werken aan het terrein en de gebouwen van SCC De Berken en het terrein van VBS De Kleiheuvel
met gemeentelijke investeringstoelage door vzw Schoolcomité Adegem-Kleit te wijzigen naar 31

augustus 2019 ipv 9 maart 2019.

7. Oprichtinggemeentelijkeen intergemeentelijke begeleidingscommissie
De gemeenteraad beslist om een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC op te richten als
een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor:

1) De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de
herziening van het gemeentelijke of intergemeentel ijk mobil iteitsplan;

2) De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van
projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.

De gemeenteraad duidt eveneens de toegevoegde adviserende leden aan en de burgemeester
als voorzitter.

8. Oorichtins Gemeenschaooeliike lnterne dienst voor preventie en beschermine oo het werk
(GIDPBW) vereund bii MB 10.12.2018

De gemeenteraad neemt akte van het schrijven van de FOD WASO van 9 januari 2019 waarin het
gemeentebestuur van Maldegem in kennis wordt gebracht van het ministerieel besluit van 10

december 2018 waarbij toelating wordt verleend een 'gemeenschappelijke interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk' op te richten voor zowel het Gemeentebestuur van
Maldegem als het OCMW van Maldegem.

9. Comeet - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het lidmaatschap in Comeet.
Nicole Maenhout, schepen van cultuur, wordt aangeduid als stemgerechtigd lid van de gemeente
in de Raad van bestuur van Comeet.
Raadslid Dino Lateste, die deel uitmaakt van een politieke fractie die niet behoort tot het college
van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, wordt aangeduid als lid met raadgevende stem uit de minderheid in de
Raad van Bestuurvan Comeet.
Nicole Maenhout, schepen van cultuur, wordt voorgesteld als kandidaat-voorzitter of -
ondervoorzitter.

10. De Vierklaver vzw - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad gaat akkoord om de verbintenis met de vzw De Vierklaver verder te zetten
Glenn Longeville wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad van
Bestuur van vzw De Vierklaver.
Nicole Maen hout, wordt aangeduid a ls plaatsverva ngend vertegenwoordiger.

1 1 . Meetjeslandse Burensportdienst - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad gaat akkoord om het lidmaatschap van de Meetjeslandse Burensportdienst te
verlengen.
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Glenn Longeville, schepen van sport, wordt aangeduid als stemgerechtigd lid van het
beheerscomité van de Meetjeslandse BurenspÒrtdienst.
Raadslid Danny Vannevel, wordt aangeduid als plaatsvervangend lid.

12. Oostkustoolder - Aanduidine vertesenwoordisers
De gemeenteraad gaat akkoord om de verbintenis met de Oostkustpolder te verlengen.
Nicole Maenhout wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger met raadgevende stem in de
algemene vergadering van Oostkustpolder. Henk Deprest wordt aangeduid als plaatsvervanger
De gemeenteraad duidt Nicole Maenhout, tevens aan als vertegenwoordiger met raadgevende
stem in de raad van bestuur van de Oostkustpolder. Jason Van Landschoot, is plaatsvervanger.

13. Toerisme Oost-Vlaanderen - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad gaat akkoord om de verbintenis met de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen verder
te zetten.
Peter E. Van Hecke wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de
algemene vergadering van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. Raadslid Peter T. Van Hecke, wordt
plaatsvervanger.
De gemeenteraad draagt Peter E. Van Hecke, tevens voor als vertegenwoordiger in de raad van
bestuur van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen.

14. Voordrachten lntergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Meetjesland (IOED

Meetjeslandl
De gemeenteraad duidt Nicole Maenhout, schepen van cultuur en ruimtelijke ordening, aan als
bestuurlijke vertegenwoordiger van gemeentebestuur Maldegem in de feedbackgroep van de
IOED Meetjesland. lsabel Ginneberge, cultuurbeleidscoördinator, wordt aangeduid als ambtelijke
vertegenwoordiger en Fien Devuyst van de dienst ruimtelijke ordening als plaatsvervanger.

15. Uitbreiding verkaveling Testenhoek - goedkeuren tracé wegenis en technisch dossier
betreffende de verkavelingsaanvraag OMV 2018 088888

De gemeenteraad verleent haar goedkeuring, mits aanvullende voorwaarden, aan het plan voor
het tracé en het technisch dossier van de verkavelingsaanvraag OMW 2018088888, ingediend
namens verkavelaar Vennootschap Henja NV, uit Damme (Moerkerke), voor de gronden
kadastrale gekend Maldegem, 2de afdeling sectie D, nummers 908 T2, 908 W2, 908 F2,908 E 2,

909 F en 909 G.

16. Belastingen op de standplaatsen op de wekelijkse markt
De gemeenteraad stelt het belastingreglement op de standplaatsen op de wekelijkse markt,
opnieuw vast.

17. Reglement ambulante handel - wijziging en vervanging
De gemeenteraad keurt het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbare domein goed met ingang van 1 maart 2019 en heft vorige
marktreglement van 19 december 2007 op.

18. Actieolan Coachinestraiect Mooimakers
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De gemeenteraad keurt het actieplan dat opgesteld werd in samenwerking met OCMW-bestuur,
gemeentebestuur Maldegem en Mooimakers goed.

19. Kosteloze overname wegenis en infrastructuur Baarlehof
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte kosteloze afstand wegenis en infrastructuur Baarlehof
nr.2130205-1, in verband met de overname van het perceel Maldegem,3de afdeling sectie H, nr
846 G 2, goed.
De overdracht gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk om dit perceel te integreren in het
gemeentelijke openbare domein.

20. Oostkustoolder - ramine onderhoud waterlooen 3e catesorie 2019
De gemeenteraad keurt de raming voor 2019 goed, voor de onderhoudswerken aan de
waterlopen van de 3de categorie, gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de Oostkustpolder,
met een totaal geraamde kostprijs van 5.362,70 euro.

21. Polder van Maldegem - Raming onderhoud WL 2019
De gemeenteraad keurt de raming voor 2019 goed, voor de onderhoudswerken aan de
waterlopen van de 3de categorie, gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de Polder van
Maldegem, met een totaal geraamde kostprijs van 63.892,25 euro.

22. Waterine van de Wasemakerstroom - ramins onderhoud waterlooen 3e catesorie 2019
De gemeenteraad keurt de raming voor 2019 goed, voor de onderhoudswerken aan de
waterlopen van de 3de categorie, gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de Watering van
de Wagemakerstroom, met een totaal geraamde kostprijs van 3'1.704,50 euro.

23. Definiëren beerio daseliiks bestuur
De gemeenteraad beslist over de overheidsopdrachten die vallen binnen het begrip dagelijks
bestuur, waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is om de
plaatsingsprocedure en voorwaarden vast te stellen.

24. Aanstelline leden Raad van Bestuur AGB Maldeeem
De gemeenteraad beslist om de gemeenteraadsleden aan te stellen als lid van de Raad van
Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem.

25. Schriftelijke vragen van raadsleden
26. Mondelinee vrasen van raadsleden
27. Mededeling betreffende de schorsing van de zittine

BESLOTEN ZITTING

28. Lokale oolitie - consolidatie arbeidsoneeval
De gemeenteraad neemt kennis van de besluiten van de gerechtelijk geneeskundige dienst
omtrent het arbeidsongeval van 22 maart 201 8 overkomen aan een inspecteur van politie.

29. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval
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De gemeenteraad neemt kennis van de besluiten van de gerechtelijk geneeskundige dienst
omtrent het arbeidsongeval van 8 september 2018.

30. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval
De gemeenteraad neemt kennis van de besluiten van de gerechtelijk geneeskundige dienst
omtrent het arbeidsongevalvan 9 oktober 2018.

Op de gemeentelijke website bekendgemaakt op 1 1 februari 2019
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