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Juridische gronden 

• Beslissing van de Vlaamse Regering van 2 juni 2020 om lokale besturen eenmalig 87,3 miljoen euro via het Vlaamse 

Noodfonds ter beschikking te stellen voor de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Voor Maldegem komt dit neer op een 

bedrag van 242.382,60 euro. 

• Het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken; zoals gewijzigd. 

• 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 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• 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: 

2° het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de 

overtreding van die reglementen 

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

voorwaarden ervan 

• Retributiereglement op gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum vastgesteld door de gemeenteraad op 19 

februari 2020. 

 

Feiten 

• De Vlaamse overheid heeft in 2020 een eenmalige subsidie ter ondersteuning van de verenigingen toegekend aan de 

gemeente Maldegem ten bedrage van 242.383,00 euro. De Covid 19-crisis en de maatregelen ter bestrijding ervan 

hebben immers ook een impact op het verenigingsleven. Ten gevolge van de lockdown en de aanhoudende 

veiligheidsmaatregelen hebben al deze verenigingen anderhalf atypisch werkjaar achter de rug en kunnen ze alle steun 

goed gebruiken.  

• Tijdens de collegebespreking van 21 december 2020 van de bijeenkomst van de Wijzeraad van 2 december 2020 werd 

principieel bepaald dat in elke leefkern gratis een gemeentelijke zaal zou moeten kunnen worden gebruikt zolang de 

coronamaatregelen gelden.  

• Wat de zalen van het gemeenschapscentrum betreft, keurde het college in zitting van 8 februari 2021 een eerste voorstel 

principieel goed. 

• Conform de regelgeving werd aansluitend de adviesprocedure doorlopen. 

• Naar aanleiding van de collegebespreking van 22 maart 2021 van de uitgebrachte adviezen werd gesteld dat er een 

voorstel van maatregelen diende te worden uitgewerkt waarbij alle erkende Maldegemse verenigingen een bepaalde 

vorm van coronasteun zouden kunnen genieten. 

 

Argumentatie 

• De covid 19-crisis en de maatregelen ter bestrijding ervan hebben ook een impact op het Maldegemse verenigingsleven. 



• Ten gevolge van de lockdown en de aanhoudende veiligheidsmaatregelen hebben vele verenigingen financiële 

problemen. 

• Naast de bijkomende subsidiemaatregel naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis is het voorstel als volgt: 

◦ Voor alle erkende verenigingen, die geen extra subsidie ontvangen via de bijkomende subsidiemaatregel van 24 juni 

2021, zullen de zalen van het gemeenschapscentrum, zoals opgelijst in het retributiereglement van het 

gemeenschapscentrum, gratis ter beschikking gesteld worden voor occasionele activiteiten (dus niet voor repetitieve, 

terugkerende activiteiten, zoals repetities, lessenreeksen, …). 

◦ Deze maatregel geldt voor activiteiten die doorgaan vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.  

 

Adviezen 

• De Wijzeraad bracht per 26 februari 2021 gebundeld advies uit met volgende adviezen: 

◦ Jeugdadviesraad (15/02/2021)  

◦ Cultuuradviesraad (18/02/2021)  

◦ Seniorenadviesraad (23/02/2021)  

◦ Sportadviesraad (25/02/2021)  

• De Economische Adviesraad bezorgde nog een advies na op 3 maart 2021. 

 

Financiële weerslag 

• Minder opbrengsten uit de verhuur.  

 

BESLUIT 

 

Artikel 1: 

De gemeenteraad beslist dat alle erkende verenigingen, behalve alle erkende cultuur-, jeugd-, 

senioren- en sportverenigingen die reeds een extra subsidie ontvangen hebben (conform 

beslissing gemeenteraad 24 juni 2021), gratis gebruik kunnen maken van de zalen van het 

gemeenschapscentrum Den Hoogen Pad (zalen Den Hoogen Pad, zaal De Kesel, polyvalente zaal 

Kanunnik Andries, zalen De Poermolen), enkel voor occasionele activiteiten (dus niet voor 

repetitieve, terugkerende activiteiten, zoals repetities, lessenreeksen, …) 

 

Artikel 2: 

Deze maatregel geldt voor die occasionele activiteiten die doorgaan vanaf 1 juli 2021 tot en met 

30 juni 2022. 

 

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. 

 
 


