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MEERJARENPLAN 2020-2025 

GEMEENTE: VASTSTELLING 

 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2020 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 7 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: 3° waarin wordt bepaald dat het vaststellen van 

beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW bevoegdheid van de gemeenteraad is. 

• Decreet Lokaal bestuur, Titel 4, inzake de beheers- en beleidscyclus  voor de gemeente en 

het OCMW met ingang van 1 januari 2019 

◦ Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel;  

◦ de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van 

elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben 

vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld 

door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het 

beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. 

◦ elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. 

• Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van 

de lokale besturen, en latere wijzigingen, betreffende de regels van BBC2020 boekhouding, 

de beleidsrapporten en de toelichtingen. 

• Ministeriële besluiten van 26 juni 2018 en 12 september 2018 inzake vaststelling van de 

modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en 

de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen 

• Het college heeft een positief advies verleend in haar zitting van 3 december 2019. 

 

Feiten 

• Dit plan beschrijft welke weg het lokaal bestuur de komende zes jaar wil volgen. Deze weg 

focust op zes belangrijke doelstellingen om een efficiënt, vooruitstrevend, veilig, 

bedrijfsvriendelijk, eco-realistisch en warm Maldegem te verwezenlijken.  

• Bijzonder is dat de gemeente en het OCMW geen afzonderlijke planningsdocumenten 

meer opmaken. Het meerjarenplan voor 2020-2025 is  een gezamenlijk beleidsrapport 

waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW 

opgenomen worden. 
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• Er is één financieel evenwicht. Alleen het rapport M3 geeft de kredieten per entiteit weer. 

De vaststelling van de meerjarenplanaanpassing gebeurt door zowel de Gemeenteraad als 

de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, voor hun deel van de kredieten, en daarna keurt de 

Gemeenteraad ook nog eens het deel van het OCMW goed. 

 

Argumentatie 

• Het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht. Het resultaat op kasbasis is positief en de 

autofinancieringsmarge is positief, dit ook geconsolideerd met het AGB Maldegem erbij. 

 

Advies 

• Het management team heeft positief advies verleend in haar zitting van 29 november 2019. 

 

Tussenkomsten 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) deelt mee dat het punt een vaststelling is waarover 

maandag al een gemeenteraadscommissie doorging, waarop één en ander toegelicht is 

en waar ook al ruimte geweest is tot vragen stellen. Door het schepencollege werd dan 

ook aan de fractieleiders gevraagd om per fractie een tussenkomst voor te bereiden. 

Nadien wordt aan de leden nog een beperkte mogelijkheid geboden om ook nog wat 

vragen stellen. 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) geeft het woord aan raadslid Stefaan Standaert (Groen) 

en benadrukt dat het momenteel de vaststelling betreft en dat de stemming later volgt. 

Hij deelt mee dat de discussie nu zal gevoerd worden. 

• Raadslid Stefaan Standaert (Groen) deelt mee dat hij het deel betreffende OCMW voor 

straks zal houden.  Raadslid Standaert licht het standpunt van de groen-fractie toe. 

• Raadslid Marten De Jaeger (CD&V) licht het standpunt van de CD&V-fractie toe. 

• Raadslid Timothy De Groote (Vlaams Belang) licht het standpunt van Vlaams Belang toe. 

• Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) licht het standpunt van de meerderheid toe en 

antwoordt op de vragen en opmerkingen die aan bod kwamen in de uiteenzettingen van 

de fractieleiders. 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) bedankt de burgemeester voor zijn antwoord.  De 

fracties hadden hierbij de mogelijkheid om hun algemene bekommernissen naar voor te 

brengen.  Hij biedt nu ook aan de raadsleden de mogelijkheid om concrete vragen te 

stellen. 

• Raadslid Stefaan Standaert (Groen) meende begrepen te hebben dat er ook ruimte zou 

zijn om te repliceren op de tussenkomst van de meerderheid. 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) verleent het woord aan raadslid Standaert en vraagt 

om de tussenkomst beperkt te houden. 

• Raadslid Stefaan Standaert (Groen) geeft nog enkele opmerkingen in antwoord op het 

standpunt dat verwoord werd door de burgemeester. 

• Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) antwoordt nogmaals op de tussenkomst van 

raadslid Standaert (Groen). 

• Raadslid Anneke Gobeyn (CD&V) vraagt wat de meerderheid concreet begrijpt onder haar 

slogan 'een warm en zorgzaam Maldegem'? Zij wil het hierbij hebben over levenskwaliteit 

en leefbaarheid voor de burgers en zorgzaamheid voor mensen in hun omgeving. 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) vraagt aan raadslid Anneke Gobeyn om over te gaan 

tot haar concrete vraagstelling.  Hij merkt op dat de commissie gehouden werd om 

concrete vragen te stellen, er was afgesproken om op de gemeenteraad één statement te 

maken per fractie. 
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• Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) sluit zich aan bij de vraag van de voorzitter. 

• Raadslid Anneke Gobeyn (CD&V) somt enkele concrete thema's op die voor haar 

onduidelijkheid zijn of niet echt duidelijk blijken uit het meerjarenplan. Het raadslid 

vraagt om een antwoord te krijgen op haar vragen. Zij meent recht te hebben om als 

gemeenteraadslid haar vragen te formuleren tot en met de gemeenteraad over zaken die 

zij in het meerjarenplan niet kan terugvinden, o.m. over Ukkie Pukkie, over senioren en 

leefkernen.  

• Raadslid Gobeyn merkt op dat zij de manier waarop de raadsleden door de voorzitter 

behandeld worden, allesbehalve vindt. Zij vraagt waarom de sportkampen afgeschaft 

worden, zij vraagt verduidelijking over het drugsbeleid, de besteding van de middelen van 

het bezoekerscentrum in Middelburg en wat met het toerisme? 

• Schepen Glenn Longeville (Open Vld) antwoordt dat de sportkampen niet afgeschaft 

worden, maar dat ze onder gelijkblijvend beleid vallen. 

• Schepen Marleen Van den Bussche (De Merlaan) merkt op dat het seniorenbeleid en de 

leefkernen wel vermeld zijn in het plan.  Er is nog vijf jaar tijd om die zaken concreet uit te 

werken. 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) verduidelijkt dat het meerjarenplan een 

voortschrijdend plan is doorheen de toekomst.  Er kan niet verwacht worden dat alle 

kleine of grotere zaken nu reeds volledig uitgeschreven staan. 

• Raadslid Boudewijn De Schepper (CD&V) merkt op dat het meerjarenplan een fout 

bedrag vermeldde over de polders, dat rechtgezet werd na zijn tussenkomst op de 

commissie. Daarnaast vraagt hij om een brug aan te leggen ter hoogte van Bomberna 

voor landbouwvoertuigen. 

• Raadslid Wim Swyngedouw (Open Vld) sluit zich aan bij de visie van voorzitter Peter Van 

Hecke (N-VA) dat het plan momenteel vooral de grote beleidsdoelstellingen bevat en 

gedurende de volgende vijf jaar nog verder moet uitgewerkt worden in actieplannen en 

acties.  Hij merkt op dat dit in de vorige legislatuur ook zo gegaan is. 

• Raadslid Annelies Lammertyn (CD&V) stelt vragen over de uitrol van mogelijkheden voor 

senioren, over de poot armoede die zeer belangrijk is. Zij suggereert om per gezin een 

sociaal werker aan te stellen die hen begeleidt, ev. via de opstap met de brugfiguren. 

• Schepen Marleen Van den Bussche (De Merlaan) antwoordt dat de maatregelen voor 

senioren inderdaad tot de mogelijkheden behoort, maar nog verder moet onderzocht 

worden, rekening houdende ook met het Zorgbedrijf. Wat de brugfiguren en de 

armoedemaatregelen betreft, antwoordt de schepen dat men daar reeds mee begonnen 

is en dat de maatschappelijk werkers daar positief tegenover staan. 

• Raadslid Valerie Taeldeman (CD&V) vraagt, na de uitstap uit de Woonwijzer, hoe het staat 

met de opstart van het woonloket dat werd aangekondigd, nu men vanaf 1 januari 2020 

geen beroep meer kan doen op de Woonwijzer. Zij verduidelijkt daarnaast nogmaals haar 

teleurstelling over de uitstap van de gemeente uit Woonwijzer en merkt op dat de 

burgemeester daar foute uitspraken over deed. 

• Schepen Nicole Maenhout (N-VA) antwoordt dat vanaf 3 januari 2020 de dienstverlening 

zal uitgebreid worden voor de mensen die het woonloket willen raadplegen, dit zal iedere 

voormiddag mogelijk zijn in het sociaal huis.  Zij zullen ook een afspraak kunnen maken 

met de mensen van ruimtelijke ordening die bevoegd zijn voor vragen voor het 

energiehuis en technische vragen. 

• Raadslid Marten De Jaeger (CD&V) vraagt verduidelijking over het voorziene budget voor 

de doelstelling 'een levendig Maldegem' van 15 miljoen euro. Het gaat volgens het 

raadslid over een prestigeproject.  Hij vraagt wat eigenlijk de bedoeling is, de 

burgemeester vermeldt dat erover zal gerapporteerd worden.  Als dit zo is vraagt raadslid 

De Jaeger om dit te notuleren en wordt dit volgens hem een prioritaire actie. 
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• Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) antwoordt dat het actieplan inderdaad 15 

miljoen vermeldt en daar zit het cultuurcentrum en de parking in, en vermoedelijk ook 

iets voor de deelkernen. Dat zal niet op de gemeenteraad komen, dat komt nu. Als de 

meerderheid daarnaast nog investeringen zou doen, dan moeten die op de 

gemeenteraad komen. Het plan vermeldt de vier basistaken die de meerderheid heeft 

vastgesteld, de rest is bijkomstig.  Volgens burgemeester Bart Van Hulle is dit zeer open, 

vermits bijkomende investeringen op de gemeenteraad zullen moeten komen, in het 

verleden werden budgetten soms verschoven zodat investeringen niet altijd op de 

gemeenteraad kwamen, zoals bv. de KaBa.  Daarnaast merkt de burgemeester nog op als 

tweede punt dat de huidige meerderheid kwantificeert. 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) licht toe dat de Vlaamse overheid hierover 

geraadpleegd werd en dat zij antwoordden dat éénmaal een investering concreet wordt, 

het dan moet toegevoegd worden aan de prioritaire punten. Dat is ook de bedoeling van 

het college, en op dat moment zal het project ook toegelicht worden in één bepaalde 

commissie. 

• Raadslid Annelies Lammertyn (CD&V) gaat akkoord met deze werkwijze. 

• Raadslid Marten De Jaeger (CD&V) merkt op dat dit niet duidelijk was maar bij deze 

uitgeklaard werd.  Iedere investering die op deze actie gebeurt, daar zal dus over 

gerapporteerd worden aan de gemeenteraad. 

• Raadslid Koenraad De Ceuninck (CD&V) vraagt naar het voornemen van de meerderheid 

over de pensioenproblematiek, meer bepaald de responsabiliseringsbijdrage, die vanaf 

2020 zal moeten betaald worden en vervolgens nogal zal oplopen de komende jaren. De 

Vlaamse overheid heeft gelukkig beloofd om 50% van deze meerkost op zich te nemen. 

Deze belofte kan echter in de toekomst en bij wisseling van de Vlaamse regering steeds 

opgeheven worden. Ze is niet oneindig verworven met andere woorden. Worden 

hiervoor reserves aangelegd? of zal het aanwervingsbeleid bijgestuurd worden zodat via 

de aanwerving van statutairen de responsabiliseringsbijdrage omlaag gaat? Raadslid De 

Ceuninck vraagt ook of er prognosen beschikbaar zijn die verder gaan dan 2024. 

• Schepen Marleen Van den Bussche (De Merlaan) antwoordt dat er geen reserve 

aangelegd werd en dat ze hopen dat de Vlaamse regering zich aan zijn afspraken houdt 

en dat de VVSG uitgelegd heeft dat aanwerven via vaste benoemingen op lange termijn 

geen oplossing biedt. De meerderheid heeft reeds besloten om geen mensen meer 

statutair te benoemen, dus de responsabiliseringsbijdrage zal moeten betaald worden. 

Schepen Van den Bussche deelt ook mee dat de prognoses niet verder gaan dan 2024. 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) merkt op dat raadslid Wim Swyngedouw (Open Vld) 

tijdens de vorige legislatuur ook meermaals gewaarschuwd heeft voor de problematiek, 

waar toen ook geen antwoord op kon gegeven worden. 

• Raadslid Stefaan Standaert (Groen) wenst hierbij te corrigeren, er werd over de voorziene 

cijfers altijd gecommuniceerd, het ging volgens hem over de aanpak en de planning. 

• Raadslid Leandra Decuyper (CD&V) heeft opgemerkt dat in het meerjarenplan een budget 

wordt opgenomen voor het opmaken van een plan voor de ontwikkeling van 

woonuitbreidingsgebieden, voor de herbestemming van hoeves en een kader voor het 

opleggen van lasten bij het aanvragen van nieuwe verkavelingen. Het raadslid deelt mee 

dat zij daarnaar uitkijkt en haar vragen hierover zal stellen wanneer deze zaken worden 

geagendeerd op de gemeenteraad. Zij meent te begrijpen dat er geen nieuw ruimtelijk 

uitvoeringsplan meer zal opgemaakt worden gedurende de huidige legislatuur. Klopt dit? 

Want voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden is het naar de eigenaars toe, de 

beste oplossing om een woonuitbreidingsplan op te maken. In antwoord op de 

opmerking van de burgemeester over woonuitbreidingsgebieden, merkt raadslid 

Decuyper op dat mensen die momenteel nog woonuitbreidingsgebieden aankopen met 

zekerheid mensen zijn die speculeren en rekenen op planschadecompensatie. 



Pagina 5 van 6 

 

• Schepen Nicole Maenhout (N-VA) antwoordt dat het inderdaad niet het plan is om in de 

huidige legislatuur nog een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. 

• Over het inzetten op handhaving in het kader van stedenbouw vraagt raadslid Decuyper 

hoe de meerderheid dit ziet, gelet op de specifieke materie die ook specifieke kennis 

vereist? 

• Schepen Nicole Maenhout (N-VA) antwoordt dat het diensthoofd ruimtelijke ordening 

daar ervaring mee heeft en dit samen met de politie zal opnemen. 

• Daarnaast merkt raadslid Leandra Decuyper (CD&V) op dat de CD&V-fractie betreurt dat 

aan jeugdhuis De Redekiel de autonomie ontnomen werd, geen budgetten voorzien zijn 

voor permanent verantwoordelijke voor het jeugdhuis, niet meer gewerkt wordt met een 

raad van bestuur en de jongeren geen kans meer krijgen om zelf een jeugdhuis uit te 

bouwen, terwijl het vroeger altijd zo gewerkt heeft en het jeugdhuis een plaats was waar 

leuke fuiven waren en het fijn was om te vertoeven. Raadslid Decuyper herinnert schepen 

Longeville aan zijn belofte tijdens de battles om de subsidies voor jeugdverenigingen en 

jeugdwerking te verdubbelen. Gelet op het meerjarenplan vreest zij dat dit een loze 

belofte zal geweest zijn. 

• Schepen Glenn Longeville (Open Vld) antwoordt dat bij zijn aantreden begin 2019 het 

jeugdhuis geconfronteerd werd met een ernstige problematiek.  De huidige meerderheid 

zal fors investeren in de begeleiding van jongeren en jeugdwerking via trajectbegeleiding 

en outreachend werken in Maldegem zelf. In een latere fase zal gewerkt worden naar een 

meer autonome werking van het jeugdhuis toe. Daarnaast antwoordt de schepen dat de 

subsidies voor de jeugd wel al verhoogd zijn. 

• Raadslid Leandra Decuyper (CD&V) vraagt of er iets zal gedaan worden voor 

jeugdinfrastructuur? 

• Schepen Longeville antwoordt dat er nu nog geen concreet plan is voor investeringen in 

jeugdinfrastructuur. 

• Raadslid Dino Lateste (Groen) merkt op dat de adviesraden weinig tijd kregen om advies 

te geven over het installeren van de participatieraad. Hij vraagt of het bestuur de 

adviesraden eigenlijk genegen zijn, dan wel of zij deze beschouwen als een blok aan het 

been. Hij vraagt om deze geëngageerde mensen serieus te nemen. 

• Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) antwoordt: genegen. Hij geeft toe dat er weinig 

tijd gegeven is om advies te geven, maar dat er ook weinig tijd was.  De participatieraad 

zal de komende vijf jaar beluisterd worden en er zal een goede communicatie en 

samenwerking zijn. 

• Schepen Glenn Longeville (Open Vld) antwoordt dat hij wel tracht om aanwezig te zijn bij 

de jeugdraad. 

• Raadslid Timothy De Groote (Vlaams Belang) is de organisatie van de opkuisdag en de 

zwerfvuilactie zeer genegen en vraagt naar de concrete planning. 

• Schepen Glenn Longeville (Open Vld) licht het concrete voorstel en de samenwerking met 

de scholen toe. 

• Raadslid Timothy De Groote (Vlaams Belang) betreurt dat er geen kredieten ingeschreven 

werden voor beter en aangepast straatmeubilair.  Dit zou voorzien zijn onder 

gelijkblijvend beleid 

• Schepen Marleen Van den Bussche (De Merlaan) antwoordt dat het meubilair al 

toegekomen is, de kredieten werden voorzien in 2019. 

• Raadslid Timothy De Groote (Vlaams Belang) vraagt verduidelijking over het invoeren van 

lasten voor nieuwe verkavelingen en de lasten die zouden ingevoerd worden voor 

parkeerplaatsen die verdwijnen.  Die zijn niet vermeld. 

• Schepen Nicole Maenhout (N-VA) antwoordt dat dit eerst goed zal uitgewerkt worden. 
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• Tevens vraagt raadslid De Groote (Vlaams Belang) verduidelijking over de opmaak van 

een dierenwelzijn beleidsplan, er zijn hiervoor geen kredieten voorzien.  Is dit voorzien? 

en moeten hiervoor nog mensen opgeleid worden? 

• Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) antwoordt dat hij dit zal navragen en aan het 

raadslid zal laten weten. 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) sluit de debatten over het meerjarenplan af en merkt 

op dat dit de vaststelling van het meerjarenplan was. 

 

Besluit 

Artikel 1: 

De gemeenteraad stelt de meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente vast. 

 


