
VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD DD. 17 DECEMBER 2015 
 
 
De gemeenteraad vergadert in zijn gewone vergaderzaal ingevolge een bijeenroeping van de 
voorzitter dd. 17 december 2015. 
De zitting vangt aan om 19:30 uur. 
 
Aanwezig: 
Koenraad De Ceuninck, Voorzitter; 
Marleen Van den Bussche, Burgemeester; 
Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Stefaan 
Standaert en Marten De Jaeger, Schepenen; 
Boudewijn De Schepper, Anneke Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy 
Boels, Rudi De Smet, Bart Van Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, 
Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, 
Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Dino Lateste (vanaf punt 2) en Jacques de Taeye (vanaf 
punt 4), Raadsleden; 
Steven De Jaeger, Gemeentesecretaris wn.. 
 
Verontschuldigd: 
Tijs Van Vynckt, Gemeentesecretaris. 
 
MEDEDELING 
 
WIJZIGING OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN 

• Vanaf 1 januari wijzigen de openingsuren van de gemeentelijke diensten. 
Volgende wijzigingen worden doorgevoerd : 
Bevolking & B.S. :  
• donderdagavonden open in juli & augustus (16.00u.-18.30u.) 
• zaterdagvoormiddag gesloten in juli & augustus 
Onthaal gemeentehuis : 
• gesloten op vrijdagnamiddag 
• dagelijks open tot 16.00u. i.p.v. 17.00u. 
Onthaal T.D. : 
• gesloten op vrijdagnamiddag 

• Tot deze wijzigingen werd beslist op basis van de effectieve bezoekerscijfers tijdens het 
afgelopen jaar. 

•  
• De nieuwe openingsuren zijn dus de volgende : 

Gemeentehuis : publieksdiensten : 
• Elke voormiddag van 08.30u. tot 12.00u. 
• Woensdagnamiddag van 14.00u. tot 16.00u. 
• Donderdagavond van 16.00u. tot 18.30u.  
• Zaterdagvoormiddag van 9.00u. tot 11.45u. (1 x per maand, enkel burgerzaken) 

(niet in juli & augustus) 
• Het onthaal is ook elke namiddag   open van 14.00u. tot 16.00u. (uitgez. 

vrijdagnamiddag) 
Dienst infrastructuur : 

• Elke voormiddag van 08.30u. tot 12.00u. 
• Woensdagnamiddag van 14.00u. tot 16.00u. 
• Donderdagavond van 16.00u. tot 18.30u. (niet in juli & augustus) 
• Het onthaal is ook elke namiddag open van 14.00u. tot 16.00u. (uitgez. 

vrijdagnamiddag) 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
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1. TIJDELIJKE VERHINDERING GEMEENTERAADSLID LIES DHONDT - AKTENAME 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 14, 1° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat stelt dat een 
gemeenteraadslid dat om medische redenen gedurende een minimale termijn van twaalf 
weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad, vervangen kan 
worden. 

Feiten 
• Bij mail van 18 november 2015 deelde gemeenteraadslid Lies Dhondt mede dat zij om 

medische redenen gedurende minimaal 12 weken verhinderd zal zijn de vergaderingen 
van de gemeenteraad bij te wonen.  Zij vraagt om gedurende haar periode van 
verhindering vervangen te worden. 

 
Besluit 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt akte van de tijdelijke verhindering om medische redenen van raadslid 
Lies Dhondt om de gemeenteraadszittingen bij te wonen.  De tijdelijke verhindering vangt aan op 
heden, 17 december 2015 en zal minstens 12 weken duren. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
 
 

2. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING ALS VERVANGEND 
GEMEENTERAADSLID DINO LATESTE 

Juridische gronden 
• Artikel 28 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit punt 

in openbare zitting behandeld wordt. 
• Artikel 57 van de Gemeentekieswet. 
• Het proces-verbaal betreffende de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen van 14 

oktober 2012 en het besluit van de Bestendige Deputatie houdende geldigverklaring van 
deze verkiezingen, waaruit blijkt dat op de lijst 'Groen' Dino Lateste' werd verkozen als 
tweede opvolger. 

• De gemeenteraadsbeslissing dd. 2 januari 2013 waarbij de rangordelijst van de 
gemeenteraadsleden werd vastgesteld. 

• Het besluit van de gemeenteraad dd. 24 januari 2013 waarbij de eerste opvolger van de 
lijst 'Groen', Lies Dhondt, werd aangesteld als gemeenteraadslid in opvolging van 
Stefaan Standaert. 

• Het besluit van de gemeenteraad dd. 24 januari 2013 waarbij raadslid Lies Dhondt werd 
aangeduid als fractieleider van de 'Groen'-fractie in de gemeenteraad. 

• De aktename door de gemeenteraad in zitting van heden van de tijdelijke verhindering 
om medische redenen van titelvoerend gemeenteraadslid Lies Dhondt, voor een 
minimale periode van 12 weken. 

Feiten 
• Het raadslid verzocht de voorzitter van de gemeenteraad om haar, gedurende haar 

periode van verhindering, te laten vervangen.  
• Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van Dino Lateste blijkt dat aan alle voorwaarden 

voldaan is om tijdelijk als gemeenteraadslid aangesteld te kunnen worden gedurende de 
periode van verhindering om medische redenen van Lies Dhondt. 

 
Besluit 
25 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart Van 
Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle 
Colpaert en Koenraad De Ceuninck 
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Artikel 1 
De gemeenteraad beslist de geloofsbrieven van de heer Dino Lateste, wonende te Maldegem, 
Zwarte Zusterslaan 49, goed te keuren.   
Artikel 2 
Met het oog op zijn aanstelling als vervangend lid van de gemeenteraad gedurende de 
verhindering om medische redenen van raadslid Lies Dhondt wordt Dino Lateste uitgenodigd om 
de eed als gemeenteraadslid af te leggen.   
Op verzoek van de voorzitter treedt Dino Lateste in de vergaderzaal en legt in uitvoering van 
artikel 7 §3 van het gemeentedecreet in handen van de voorzitter de volgende eed af : ‘Ik zweer 
de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.   
Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgemaakt. 
Artikel 3 
Dino Lateste wordt aangesteld als tijdelijk gemeenteraadslid en wordt toegelaten tot deelname 
aan de beraadslagingen van de gemeenteraad.  Dino Lateste zal gemeenteraadslid Lies Dhondt 
vervangen tijdens haar verhindering om medische redenen vanaf heden voor een minimale 
periode van 12 weken. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
 
 

3. TIJDELIJKE VERHINDERING GEMEENTERAADSLID MAARTEN DE SMET - 
AKTENAME 

Juridische gronden 
• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 

punt in openbare zitting behandeld wordt.  
• Artikel 14, 1° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat stelt dat een 

gemeenteraadslid dat om medische redenen gedurende een minimale termijn van twaalf 
weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad, vervangen kan 
worden. 

Feiten 
• Bij e-mail van 27 november 2015 deelde het gemeenteraadslid Maarten De Smet een 

attest van zijn werkgever mee, gericht aan de Voorzitter van de gemeenteraad, waaruit 
blijkt dat hij de komende maanden de gemeenteraad niet meer zal kunnen bijwonen. De 
verhindering wordt omschreven als een verhindering voor onbepaalde duur wegens 
verblijf in het buitenland.  

 
Besluit 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt akte van de tijdelijke verhindering van raadslid Maarten De Smet om de 
gemeenteraadszittingen bij te wonen.  De tijdelijke verhindering vangt aan op heden, 17 
december 2015 en zal minstens 12 weken duren. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
 
 

4. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING JACQUES DE TAEYE ALS 
VERVANGEND GEMEENTERAADSLID 

Juridische gronden 
• Artikel 28 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit punt 

in openbare zitting behandeld wordt. 
• Artikel 9 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat stelt dat een verkozen 

gemeenteraadslid dat voor zijn installatie afstand wil doen van zijn mandaat, brengt de 
voorzitter van de gemeenteraad daarvan schriftelijk op de hoogte. De afstand wordt 
definitief zodra de gemeenteraad hiervan kennis heeft genomen. 

• Artikel 57 van de Gemeentekieswet. 
• Het proces-verbaal betreffende de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen van 14 

oktober 2012 en het besluit van de Bestendige Deputatie houdende geldigverklaring van 
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deze verkiezingen, waaruit blijkt dat op de lijst CD&V Jacques de Taeye werd verkozen 
als tweede opvolger. 

• De gemeenteraadsbeslissing dd. 2 januari 2013 waarbij de rangordelijst van de 
gemeenteraadsleden werd vastgesteld. 

• De aktename door de gemeenteraad in zitting van heden van de tijdelijke verhindering 
als gemeenteraadslid van Maarten De Smet. 

Feiten 
• Het mandaat van titelvoerend raadslid is hierdoor tijdelijk vacant.  
• Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van Jacques de Taeye blijkt dat aan alle 

voorwaarden voldaan is om als gemeenteraadslid aangesteld te kunnen worden als 
tijdelijke vervanging van raadslid Maarten De Smet. 

 
Besluit 
26 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart Van 
Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle 
Colpaert, Dino Lateste en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist de geloofsbrieven van mijnheer Jacques de Taeye, wonende te 
Maldegem, Stationsstraat 1, goed te keuren.   
Artikel 2 
Met het oog op zijn aanstelling als vervangend lid van de gemeenteraad wordt hij uitgenodigd om 
de eed als gemeenteraadslid af te leggen.   
Op verzoek van de voorzitter treedt Jacques de Taeye in de vergaderzaal en legt in uitvoering 
van artikel 7 §3 van het gemeentedecreet in handen van de voorzitter de volgende eed af : ‘Ik 
zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.   
Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgemaakt. 
Artikel 3 
Jacques de Taeye wordt aangesteld als plaatsvervangend gemeenteraadslid en wordt toegelaten 
tot deelname aan de beraadslagingen van de gemeenteraad.  Hij zal raadslid Maarten De Smet 
vervangen tijdens dienst afwezigheid en gedurende minstens 12 weken. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
 
 

5. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING 
Juridische gronden 

• Artikel 28, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat over 
dit punt in openbare zitting wordt vergaderd. 

• Artikel 33 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat bepaalt dat behalve in 
spoedeisende gevallen de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor 
de dag van de vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden 
en dat het huishoudelijk reglement de wijze bepaalt waarop de notulen ter beschikking 
worden gesteld. 
Dat verder bepaalt dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om tijdens de vergadering 
opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als 
die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die 
zin aangepast en dat ook nog verduidelijkt dat als er geen opmerkingen worden gemaakt 
over de notulen van de vorige vergadering, de notulen als goedgekeurd beschouwd 
worden.  

• Artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
gemeentelijke aangelegenheden. 
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Feiten 
• De notulen werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter 

beschikking gesteld van de gemeenteraad.  
• Volgende opmerkingen werden gemaakt en een aangepaste versie werd aan de 

raadsleden ter beschikking gesteld.  
◦ Raadslid Arnout De Lille (N-VA) vraagt om zijn de laatste alinea van de 

tussenkomsten van de raadsleden in het punt 17. "POLITIEREGLEMENT 
HOUDENDE DE INVOER VAN EEN LAAD- EN LOSZONE GELEGEN IN DE 
MARKTSTRAAT" te wijzigen naar: 
"Er ontspint zich vervolgens een discussie over de huidige "laad -en loszone" aan de 
Spar waarbij de conclusie is dat deze plaats geen laad -en loszone is en er 
vastgesteld wordt dat het lossen op deze plaats voor een onveilige situatie zorgt.  
Een aantal raadsleden stellen dat, de huidige niet-parkeerzone, gebruikt als laad - en 
los zone, beter als dusdanig geofficialiseerd kan worden.  Verder geven ze aan dat 
de huidige voorgestelde laad- en los zone ook niet ideaal is gezien deze te klein zal 
zijn gelet op de omvang van de laadklep van een vrachtwagen.  Raadslid Arnout De 
Lille (N-VA) wijst  nog specifiek op de helling van het voetpad tussen de nieuwe laad 
en los zone en de toegangspoort van de Spar.  Het traject met de karren over deze 
afstand met helling lood recht op de af te leggen weg zal moeilijk zijn." 

◦ Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) merkt op dat alle mondelinge 
vragen twee maal vermeld werden en vraagt om deze één maal te schrappen. 

Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid J. De Metsenaere (N-VA) verwijst naar de afspraken omtrent de notulering die 

met de fractieleiders gemaakt werd. Daar werd afgesproken dat alle commentaren op het 
verslag van de vorige zitting uiterlijk op maandagavond voor de gemeenteraad zouden 
ingediend worden. Hier werd van afgeweken, want de raadsleden ontvingen een aantal 
commentaren pas eergisteren en gisteren. Raadslid De Metsenaere vraagt zich dan ook 
af of de regeling hieromtrent versoepeld is. 

• Voorzitter K. De Ceuninck antwoordt dat het wellicht te maken heeft met het 
vaderschapsverlof van de secretaris, maar dat er geen wijziging kwam aan de afspraken. 

 
Besluit 
eenparig 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het aangepast verslag van de zitting van de gemeenteraad van 26 
november 2015 goed. 
Artikel 2: 
De voorzitter en de gemeentesecretaris worden gemandateerd om de notulen na deze 
goedkeuring te ondertekenen.  
 

Auteur: Heidi van Deynse 
Classificatie: 201.33 Notulen en registers 

 
 

6. LOKALE POLITIE - OPDRACHTBRIEF KORPSCHEF - VASTSTELLING 
Juridische gronden 

• Artikel 28, §1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin bepaald wordt dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus 

• Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten 
Artikel 7.III.53 van dit KB dat bepaalt dat het mandaat wordt uitgeoefend in 
overeenstemming met de opdrachtbrief waarin de te bereiken doelstellingen van het 
mandaat zijn vervat en de ter beschikking gestelde middelen met dewelke die 
doelstellingen moeten worden nagestreefd.  
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De opdrachtbrief dient in overeenstemming te zijn met het nationaal veiligheidsplan, en, 
in voorkomend geval met het zonaal veiligheidsplan. 
De opdrachtbrief wordt, op voorstel van het betrokken personeelslid, vastgesteld door :  
1° de minister en de minister van Justitie, gezamenlijk optredend, wat de commissaris-
generaal, de inspecteur-generaal, de adjunct-inspecteur-generaal betreft 
2° de commissaris-generaal wat de overige mandaten in de federale politie betreft 
3° de gemeente- of politieraad wat de korpschef betreft 
4° de korpschef wat de overige mandaten in zijn korps van de lokale politie betreft 

Feiten 
• Een opdrachtbrief handelt over de wijze waarop de korpschef binnen haar mandaat 

uitvoering wil geven aan de uitvoering van de mission statement, taken en bevoegdheden 
van de lokale politie Maldegem.  

 
Besluit 
27 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart Van 
Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle 
Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad stelt de opdrachtbrief van de Korpschef, die wordt gevoegd als bijlage en 
integraal deel uitmaakt van dit punt, vast. 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Korpschef.  
 

Auteur: Tijs Van Vynckt 
 
 

7. STRAATNAAMGEVING EDEVALLEI : DEFINTIEVE BESLISSING 
Juridische gronden 

• De artikelen 28 en 42 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
• Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen 

en pleinen; 
• De onderrichtingen van de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, inzonderheid de 

omzendbrieven van 26 september 1979, 17 maart 1982 en 20 november 1984; 
• Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2015 houdende principiële 

beslissing tot toekenning van de naam "Edevallei" aan de nieuwe straat in de verkaveling 
"Hof ter Ede", uitkomende in Weggevoerdenlaan. 

• Het Proces-Verbaal van 23 november 2015 houdende openbaar onderzoek betreffende 
de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2015, waaruit blijkt dat geen bezwaren 
werden ingediend. 

Adviezen 
• Advies cultuurraad: gunstig. 

 
Besluit 
27 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart Van 
Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle 
Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1 
De naam "Edevallei" wordt definitief toegekend aan de nieuw aangelegde straat in de verkaveling 
Hof ter Ede die uitkomt op de Weggevoerdenlaan. 
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Artikel 2 
Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de gemeentelijke diensten die het aanbelangt, aan de 
Administratie van het Kadaster, Eandis, Belgacom, dienst Atlas en Bpost. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
 
 

8. STRAATNAAMGEVING AAN HET STRATENNETWERK IN DE VERKAVELING HOF 
TER EDE : PRINCIPIËLE BESLISSING 

Juridische gronden 
• De artikelen 28 en 42 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
• Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen 

en pleinen; 
• De onderrichtingen van de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, inzonderheid de 

omzendbrieven van 26 september 1979, 17 maart 1982 en 20 november 1984; 
Feiten 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 22 oktober 2015 het tracé van de nieuwe 
wegenis, fietspaden en publieke ruimte, voorzien in het verkavelingsontwerp opgemaakt 
door de bvba Studiebureau Jonckheere, goed, waardoor aan de nieuw aangelegde straat 
een naam kan toegekend worden. 

Adviezen 
• Via mail werd advies gevraagd aan de gemeentelijke cultuurraad, de heemkundige kring 

'Het Ambacht' Maldegem, het historisch genootschap van het Meetjesland en de 
archiefverantwoordelijke. 

• Advies archiefverantwoordelijke : Conijnenbilck, 't Wufvestuck, Suytackere, 't Claverstuck  
• Advies cultuurraad:  

"Hof ter Ede vormt een netwerk van straatjes. Het valt te verdedigen om telkens een 
naam te kiezen die verwijst naar de voedingsgerelateerde ambachten/zaken die er 
voorheen in de buurt waren.  Voorbeelden zijn: 
◦ De Rokerijstraat  
◦ De Botermarkt - het Boterplein 
◦ Slachthuisstraat  
◦ Levaardstraat  
◦ Markleuze 
◦ Haringstraat 
Verschillende van de gesuggereerde straatnamen kunnen ook gezien worden als een 
verwijzing naar de wekelijkse markt van nu." 

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

• Via architect Jonckheere werd ons ook een advies bezorgd vanwege Peter De Lille 
(Bogaardestraat 40): Visrokerijstraat of Haringrokerijstraat 

• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om aan de hoofdweg en de weg 
langs de appartementsgebouwen de naam 'Edevallei' toe te kennen, aan de weg 
langsheen de woningen de naam 'Haringrokerij' en aan de weg langs de serviceflats de 
naam 'Hof ter Ede'. 

 
Besluit 
27 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart Van 
Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle 
Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
Aan het stratennetwerk binnen de verkaveling 'Hof ter Ede' worden principieel volgende 
straatnamen toegekend: 

• aan de hoofdweg en de weg langs de appartementsgebouwen: 'Edevallei'  
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• aan de weg langsheen de woningen: 'Haringrokerij'  
• aan de weg langs de serviceflats: 'Hof ter Ede'. 

Artikel 2: 
De beslissing wordt aan het voorgeschreven openbaar onderzoek onderworpen en voor advies 
voorgelegd aan de gemeentelijke cultuurraad. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
Classificatie: 501.34 Naam van de indelingen (straten, pleinen, enz.) 

 
 

9. POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE VERLENGING VAN DE PROEFPERIODE TOT 
EINDE FEBRUARI 2016 BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN PLAATSELIJK 
VERKEER IN DE KAPELAANSTRAAT 

Juridische gronden 
• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 

punt in openbare zitting behandeld wordt.  
• Artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 

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

• Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 
Hierin worden de verkeersregels bepaald en de betekenis van verkeersborden- en 
markering. 

• Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 
Hierin worden de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens bepaald. 

•  Ministerieel Besluit van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en 
de plaatsing van verkeerstekens 
 Hierin wordt de bevoegdheden verdeeld inzake het vaststellen van aanvullende 
reglementen en in welke gevallen een aanvullend reglement moet worden opgemaakt. 

•  Ministeriële Omzendbrief van januari 2009 betreffende toezicht op aanvullende 
reglementen op het wegverkeer. 

•  Politiereglement houdende de invoer van een proefperiode van plaatselijk verkeer in de 
Kapelaanstraat d.d. 24 september 2015 

Feiten 
• In zitting van de gemeenteraad van 24 september 2015 werd het politiereglement 

houdende de invoer van een proefperiode van plaatselijk verkeer in de Kapelaanstraat 
goedgekeurd; 

• Dit impliceert dat vanaf 1 oktober 2015 tot en met 1 februari 2016 in de Kapelaanstraat 
de volgende maatregel geldt: 

▪  Komende van de Noordstraat is er een eenrichtingsverkeer toegelaten enkel 
voor plaatselijk verkeer; 

▪  Komende van de Parklaan is een tweerichtingsverkeer toegelaten enkel voor 
plaatselijk verkeer tot aan de versmalling. 

• Maandag 1 februari 2016 loopt het proefproject af. Omdat de eerstvolgende 
gemeenteraad pas op 4 februari 2016 doorgaat, dient de proefperiode te worden 
verlengd tot eind februari 2016; 

• Ondertussen zullen er snelheids- en frequentiemetingen worden uitgevoerd door de 
lokale politie; 

• Op de gemeenteraad van februari 2016 zal de dienst mobiliteit de resultaten van deze 
metingen voorleggen, alsook een voorstel tot maatregelen. 

Argumentatie 
• Het is aangewezen om de proefperiode tot eind februari 2016 te verlengen omdat de 

eerstvolgende gemeenteraad pas doorgaat op 4 februari 2016 en het politiereglement 
van 24 september 2015 houdende de invoer van een proefperiode van plaatselijk verkeer 
in de Kapelaanstraat tot en met 1 februari 2016 van kracht is. 

Adviezen 
• Leden van de verkeerscel d.d. 30 november 2015: gunstig 
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Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid A. De Lille (N-VA) vraagt naar de resultaten van de verkeerstellingen in de 

Kapelaanstraat en vraagt of de bewoners al bevraagd werden. 
• De burgemeester deelt mee dat de resultaten van de verkeerstelling al gekend zijn, maar 

dat deze nog niet verwerkt werden en dat de bevraging van de bewoners binnenkort zal 
gebeuren. Op de volgende gemeenteraad worden alle resultaten meegedeeld. 

• Raadslid P. Van Hecke (Open VLD) stelt voor de proefperiode te beëindigen en de 
Kapelaanstraat terug voor alle verkeer te openen, evenwel met toepassing van een 
aantal verkeersremmende maatregelen en met het plaatsen van paaltjes aan het begin 
van de Kapelaanstraat. 

• De burgemeester deelt mee dat nu gewoon een verlenging van de proefperiode 
voorgesteld wordt omdat er in de loop van januari geen vergadering van de 
gemeenteraad plaatsvindt. Het is evenwel de bedoeling om na de afloop van de 
proefperiode naar een definitieve oplossing te gaan. 

 
Besluit 
23 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Freddy Boels, Rudi De Smet, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, 
Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, 
Isabelle Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
4 stemmen tegen: Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Bart Van Hulle en Wim 
Swyngedouw 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het politiereglement houdende de verlenging van de proefperiode tot 
einde februari 2016 betreffende de invoer van plaatselijk verkeer in de Kapelaanstraat goed. 
Artikel 2: 
Vanaf 1 oktober 2015 tot en met eind februari 2016 geldt in de Kapelaanstraat de volgende 
maatregel: 

1) Komende van de Noordstraat is er een eenrichtingsverkeer toegelaten enkel voor 
plaatselijk verkeer. 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door middel van de volgende verkeersborden 
zoals voorzien in het KB van 1.12.1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

• In de Noordstraat ter hoogte van de woning nr. 17: 
◦ het verkeersbord F19 met onderbord M4 (fietsers in de beide richtingen); 
◦ het verkeersbord C3 met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' (type IV). 

2) Komende van de Parklaan is er een tweerichtingsverkeer toegelaten enkel voor 
plaatselijk verkeer tot aan de versmalling. 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door middel van de volgende verkeersborden 
zoals voorzien in het KB van 1.12.1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

• In de Kapelaanstraat komende van de Parklaan: 
◦ het verkeersbord C3 met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' (typeIV); 
◦ het verkeersbord F45b (doorlopende straat). 

• In de Kapelaanstraat ter hoogte van de versmalling: 
◦ het verkeersbord C1 met onderbord M2 (fietsers in de beide richtingen) 

Artikel 3: 
Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. 
Artikel 4: 
Afschrift van deze beslissing zal bij toepassing van art. 119 van de nieuwe gemeentewet binnen 
de gestelde termijnen toegestuurd worden aan de bestendige deputatie van de provincieraad, de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank. 
Tevens wordt een afschrift van dit besluit gezonden aan:  

• De heer procureur des Konings 
• De zonechef van de Lokale Politie 
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Auteur: Michelle Van Poelvoorde 
 
 

10. VERLENGING PROTOCOLAKKOORDEN GAS 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
gemeentelijke aangelegenheden. 

• De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het 
bijzonder op artikel 23, § 1, eerste lid, voor wat de gemengde inbreuken betreft en vijfde 
lid voor wat betreft de verkeersinbreuken.  

• De artikelen 119 bis, 123 en 135, §2, van de Nieuwe Gemeentewet; 
• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
• Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 57, § 

3, 5°, inzake de bevoegdheden van het schepencollege. 
• De beslissing van het college van 1 december 2014 inzake de goedkeuring van de 

protocolakkoorden gedurende 1 jaar en de bekrachtiging van deze beslissing door de 
gemeenteraad van 18 december 2014. 

• De beslissing van het college van 16 november 2015 inzake de verlenging van beide 
protocolakkoorden voor de deur van 1 jaar. 

Feiten 
• De gemeenteraad keurde in zitting van 18 december 2014 het algemeen politiereglement 

Maldegem goed. 
• Het college keurde op 1 december 2014 het protocolakkoord voor inbreuken op het 

strafwetboek (niet verkeer) en het protocolakkoord voor inbreuken verkeer die aan de 
nieuwe GAS reglementering moeten worden gekoppeld goed.  

• Deze beslissing werd bekrachtigd door de gemeenteraad van 18 december 2014. 
• Deze goedkeuring geldt gedurende 1 jaar met ingang van 1 januari 2015. 
• Het college keurde op 16 november 2015 de verlenging van de protocolakkoorden voor 

inbreuken op het strafwetboek (niet verkeer) en voor inbreuken verkeer goed voor de 
duur van 1 jaar. 

Argumentatie 
• Bij niet goedkeuring van deze protocolakkoorden is er geen gerechtelijke vervolging meer 

mogelijk van gemengde inbreuken en van verkeersinbreuken, die onder de GAS 
reglementering vallen.  

• Vorig jaar oordeelde het college van burgemeester en schepenen dat deze 
protocolakkoorden impliciet een afschuiving van taken van de rechterlijke macht op lokale 
besturen inhouden.  

• Tevens was het college zich bewust dat er zonder goedkeuring van de 
protocolakkoorden geen gerechtelijke vervolging meer is voor gemengde inbreuken en 
verkeersinbreuken zodat het college een signaal wenste te geven door de 
protocolakkoorden maar voor één jaar goed te keuren.   

• Tot op heden is het echter zo dat in de praktijk het protocolakkoord verkeer nog niet 
wordt toegepast doordat er bij de provincie Oost-Vlaanderen problemen/vertragingen zijn 
geweest bij de gunning en de installatie van een nieuw software programma. 

• Vanaf 9 november 2015 werden we als proefzone aangeduid inzake GAS 4 (verkeer). 
Hierdoor zullen we volop betrokken worden in het proces en de evaluatie hieromtrent. 

• Het protocolakkoord niet-verkeer loopt wel vlot. 
• Omwille van de verlenging van de protocolakkoorden dient het artikel 144 van het 

Algemeen Politiereglement dd. 18 december 2014 te worden gewijzigd als volgt: 
◦ De gemengde inbreuken voorzien in de politiereglementen of verordeningen van de 

gemeente Maldegem worden behandeld conform het protocolakkoord betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken, afgesloten 
tussen de Procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen op 
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16 november 2015, bekrachtigd door de gemeenteraad. Dit protocolakkoord leeft 
alle wettelijke bepalingen na die betrekking hebben op de procedures voorzien voor 
de overtreders en schendt de rechten van de overtreders niet. 

 
Besluit 
27 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart Van 
Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle 
Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad bekrachtigt het protocolakkoord inbreuken op het strafwetboek (niet verkeer) 
zoals afgesloten tussen College van Burgemeester en Schepenen en de Procureur des Konings 
van het Parket Oost-Vlaanderen.   
Artikel 2: 
De gemeenteraad bekrachtigt het protocolakkoord inbreuken verkeer zoals afgesloten tussen het 
College van Burgemeester en Schepenen en de Procureur des Konings van het Parket Oost-
Vlaanderen.   
Artikel 3: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van het artikel 144 van het Algemeen 
Politiereglement dd. 18 december 2014 als volgt: 
De gemengde inbreuken voorzien in de politiereglementen of verordeningen van de gemeente 
Maldegem worden behandeld conform het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken, afgesloten tussen de Procureur des 
Konings en het college van burgemeester en schepenen op 16 november 2015, bekrachtigd door 
de gemeenteraad. Dit protocolakkoord leeft alle wettelijke bepalingen na die betrekking hebben 
op de procedures voorzien voor de overtreders en schendt de rechten van de overtreders niet. 
 

Auteur: Sophie Vandousselaere 
 
 

11. GEMEENTEPERSONEEL - WIJZIGING FORMATIE 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt. 

• Artikel 43 § 2, 4° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van de personeelsformatie niet aan het college kan gedelegeerd worden. 

• Het besluit van de Vlaamse regering dd. 7 december 2007, waarbij de 
rechtspositieregeling van het gemeente- en provinciepersoneel wordt vastgesteld. 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 17 december 2008, zoals gewijzigd, waarbij de 
rechtspositieregeling van de gemeente Maldegem wordt vastgesteld. 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 17 december 2008, zoals gewijzigd, waarbij de 
personeelsformatie van de gemeente Maldegem wordt vastgesteld. 

• De gemeenteraadsbeslissing van heden, waarbij het budget 2016 wordt goedgekeurd. 
Feiten 

• Er wordt voorgesteld volgende voltijdse nieuwe functies in onze contractuele formatie te 
voorzien, m.n.  

1 stafmedewerker veiligheid, niveau B 
1 coördinator boekhouding, niveau B 
1 coördinator financiën, niveau B 
1 coördinator infrastructuur, niveau B 
1 gespecialiseerd arbeider signalisatie, niveau D 

• Daarnaast kunnen een aantal functies uitdovend geplaatst worden. 
1 coördinator boekhouding, statutair, niveau B. 
1 teamleider wegen/ riolering, statutair, niveau C4-C5  
1 administratief medewerker, statutair, niveau C,  
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Argumentatie 
• De volledig nieuwe functie van stafmedewerker veiligheid wordt aangeworven om de 

stafmedewerker veiligheid, mobiliteit en noodplanning bij te staan op het deelaspect 
veiligheid. Gezien de snelle evolutie in wetgeving en de steeds toenemende specialisatie 
is het aangewezen deze functie te voorzien op niveau B. 

• De coördinator boekhouding was tot nu toe steeds in de statutaire formatie ingevuld. 
Wellicht wordt de functie binnenkort vacant. Er wordt voorgesteld één van de twee 
statutaire functies uitdovend te maken en deze opnieuw te gaan invullen in het 
contractuele kader. 

• De coördinator financiën is een nieuwe functie. Ze zal ingevuld worden ter vervanging 
van een administratief medewerker in de financiële dienst. De regelgeving omtrent o.m. 
belastingen en verzekeringen wordt nl. steeds complexer. Het is dan ook aangewezen 
om hiervoor iemand op expertniveau aan te werven. De administratief medewerker 
financiële dienst wordt dan ook uitdovend bij uitdiensttreding van de huidige titularis. 

• De coördinator infrastructuur zal de plaats innemen van de statutaire functie teamleider 
wegen-riolering op niveau C4-C5. Deze functie wordt dan ook uitdovend bij 
uitdiensttreding van de huidige titularis. Het opvolgen van de grote werven inz. rioleringen 
en wegenwerken vraagt immers een steeds verder doorgedreven specialisatie en 
technische kennis, vandaar dat het aangewezen is deze functie te voorzien op niv. B. 

• Momenteel is geen vast (gespecialiseerd) arbeider in dienst die de plaatsing van de 
signalisatie verzekert. Gezien het belang vn een correcte signalisatie voor o.m. de 
veiligheid en op het vlak van aansprakelijkheid is het aangewezen hiervoor een 
gespecialiseerd arbeider te voorzien die de kans krijgt zicht te specialiseren in dit 
werkveld, zodat overal een correcte en veilige signalisatie verzekerd is. 

• In het budget 2016 werden hiervoor de nodige middelen voorzien. 
• De voorgestelde wijzigingen werden besproken op het hoog overlegcomité met de 

vakbonden dd. 4 december 2015 en werden gunstig geadviseerd. 
Tussenkomst raadsleden 

• Raadslid F. Boels (N-VA) vraagt wat precies bedoeld wordt met het 'uitdovend' karakter 
van een aantal van de betrokken functies, is dit een toestand die nog jaren zal 
aanslepen?  

• De burgemeester antwoordt dat het hier gaat om de vervanging van mensen die volgend 
jaar met pensioen gaan. 

• Raadslid J. De Metsenaere (N-VA) stelt dat de personeelskost 41 % van de kosten voor 
de gemeente opslorpt. De personeelskosten moeten dan ook nauwgezet opgevolgd 
worden en wij zullen ons dan ook met onze fractie onthouden. 

• Schepen F. Sierens antwoordt dat de personeelskosten momenteel 37 % van het budget 
bedragen, maar dat we inderdaad door o.a. de geplande aanwervingen tegen 2019 naar 
41 % gaan. Deze stijging wordt echter ook door andere zaken dan louter de 
aanwervingen veroorzaakt. 

• Voorzitter K. De Ceuninck deelt mee dat we met dit cijfer nog een eind onder het 
gemiddelde voor Vlaanderen blijven. 

 
Besluit 
14 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Ann Van Den Abeele, Isabelle Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad 
De Ceuninck 
13 onthoudingen: Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart 
Van Hulle, Nicole Maenhout, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, 
Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere en Peter T. Van Hecke 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om de personeelsformatie van de gemeente Maldegem als volgt te 
wijzigen : 
Nieuwe functies : 

Contractuele formatie 
Niveau B 
Functienaam   # voorzien 
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coördinator veiligheid    1 
coördinator boekhouding   1 
coördinatorf financiën   1 
coördinator infrastructuur   1 
Niveau D 
Functienaam    # voorzien 
gespecialiseerd arbeider signalisatie  1 

Uitdovende functies : 
Statutaire formatie 
Niveau B  
Functienaam   
coördinator boekhouding 1 functie uitdovend bij uitdiensttreding van de huidige titularis 
Niveau C4-C5 
Functienaam 
Teamleider wegen/ riolering uitdovend bij uitdiensttreding van de huidige titularis 
Niveau C,  
Functienaam 
Administratief medewerker 1 uitdovend bij uitdiensttreding van de huidige titularis. 

Artikel 2: 
De nieuwe personeelsformatie wordt vastgelegd zoals in bijlage bij deze beslissing. 
Artikel 3: 
Deze beslissing wordt aangevuld met de motivering van de financiële haalbaarheid, zoals in 
bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
Artikel 4: 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan dhr. gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen. 
 

Auteur: Steven De Jaeger 
Classificatie: 3 Personeel 

 
 

12. GEMEENTEPERSONEEL - RECHTSPOSITIEREGELING - WIJZIGING 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 43 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat 
volgende bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen 
worden toevertrouwd: 

4° het vaststellen van het organogram, de aanduiding in dat organogram van de 
funcites waaraan het lidmaatschap van het managementteam is gekoppeld, de 
personeelsformatie en de rechtspositieregeling 

• Het Besluit dd. 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het gemeente- en provinciepersoneel; inz. Titel II. De loopbaan, 
Hoofdstuk II. De Aanwerving 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 17 december 2008 houdende vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van de gemeente Maldegem, zoals 
gewijzigd; 

• Het KB van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders 

Feiten 
• Art. 213 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van de gemeente 

Maldegem stelt dat de personeelsleden van de gemeente recht hebben op 
maaltijdcheques a rato van één maaltijdcheque van €7 per gewerkte dag. Door middel 
van de VIA-subsidies kan de waarde van de maaltijdcheques opgetrokken worden tot 
€7,5. 
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• In zitting van de gemeenteraad van heden werden volgende nieuwe functies voorzien in 
de personeelsformatie van de gemeente : 1 coördinator veiligheid, 1 coördinator 
financiën, 1 coördinator infrastructuur en 1 gespecialiseerd arbeider infrastructuur; deze 
functies moeten bijgeschreven worden in de specifieke diploma & 
aanwervingsvoorwaarden die als bijlage aan de rechtspositieregeling toegevoegd zijn. 

Argumentatie 
• De VIA-subsidies moeten aangewend worden ten voordele van alle personeelsleden. 

Gezien alle personeelsleden van de gemeente recht hebben op maaltijdcheques kunnen 
deze subsidies aangewend worden om de waarde van de maaltijdcheques van de 
personeelsleden te verhogen 

• De verhoging van de waarde van een maaltijdcheque wordt verbonden aan de VIA-
subsidies. Als deze subsidies niet meer volstaan om de verhoging voor alle 
personeelsleden te betalen, dan wordt de verhoging ongedaan gemaakt en wordt 
teruggekeerd naar de huidige waarde van een maaltijdcheque, m.n. € 7. 

• Het voorzien van de nieuwe in de formatie voorziene functies in de bijlage met specifieke 
diploma- & aanwervingsvoorwaarden is noodzakelijk met het oog op de praktische 
organisatie van de aanwervings- en of bevorderingsprocedure voor het invullen van deze 
functies. 

• Gezien de aanwending van de VIA-subsidies heeft deze wijziging budgettair geen 
impact. 

• Deze wijzigingen werden gunstig geadviseerd in het bijzonder onderhandelingscomité 
met de vakbonden dd. 4 december 2015.  

Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid W. Swyngedouw (Open VLD) deelt mee dat hij geen probleem heeft met de 

verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques op zich, maar dat hij vreest dat het 
moeilijk zal worden de verhoging met en halve euro terug ongedaan te maken op het 
ogenblik dat de subsidies hiervoor niet meer toereikend zullen zijn. Hij vreest dat dit als 
een verworven recht zal beschouwd worden en dat het moeilijk zal zijn dit later terug in te 
trekken zonder andere compensaties. 

• De burgemeester deelt mee dat de verhoging van de maaltijdcheques de beste manier is 
om de koopkracht van alle personeelsleden te verhogen, wat uiteindelijk toch de 
bedoeling van de subsidies is. Bovendien is op de personeelsvergadering van gisteren 
duidelijk gesteld dat deze verhoging gekoppeld is aan de subsidiëring via de VIA-
middelen, maar een eventuele intrekking van deze maatregel zal inderdaad niet 
eenvoudig zijn. De burgemeester deelt ook mee dat de rest van de VIA-middelen zal 
aangewend worden voor het schenken van een M-bon van € 35 aan de personeelsleden, 
aan het schenken van eco-cheques aan alle personeelsleden en voor een team-building.  

• Raadslid J. De Metsenaere vraagt of deze bedragen enkel gelden voor 2016, of dat dit 
ook voor de voorgaande jaren telt ? 

• De burgemeester deelt mee dat het voorgelegd pakket maatregelen geldt voor 2016 en 
dat daarvoor de middelen van 2013, 2014 & 2015 samengenomen worden. Deze 
bedragen komen samen op ong. € 64.000 en zullen aangewend worden voor de 
verhoging van de maaltijdcheques, de toekenning van de M-bonnen en de eco-cheques 
en de teambuilding. Volgend jaar zullen we mogelijks terug een bedrag aan VIA-
middelen ontvangen dat dan zal aangewend worden voor de maaltijdcheques. De 
overige maatregelen zullen dan wel niet kunnen herhaald worden. 

 
Besluit 
27 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart Van 
Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle 
Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
In de RPR van de gemeente Maldegem wordt volgende tekst toegevoegd aan artikel 213 §1 ;: 
'Vanaf 1 januari 2016 wordt de aarde van één maaltijdcheque verhoogd met 0,5 euro tot 7,5 euro. 
De werkgeversbijdrage bedraagt dan 6,41 euro. 
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Deze verhoging is van toepassing zolang het bestuur hiertoe de nodige VIA-subsidies ontvangt. 
Bij gebreke aan deze subsidies vervalt deze verhoging.' 
Het volledige artikel 213 van de rechtspositieregeling van de gemeente Maldegem luidt dan als 
volgt : 
'Art. 213. 
§1. Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque 
bedraagt € 7. De werkgeversbijdrage bedraagt € 5,91. Vanaf 1 januari 2016 wordt de aarde van 
één maaltijdcheque verhoogd met 0,5 euro tot 7,5 euro. De werkgeversbijdrage bedraagt dan 
6,41 euro. 
Deze verhoging is van toepassing zolang het bestuur hiertoe de nodige VIA-subsidies ontvangt. 
Bij gebreke aan deze subsidies vervalt deze verhoging. 
Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt het 
bedrag op jaarbasis, vermeld in het eerste lid, pro rata verminderd 
§ 2. De maaltijdcheques worden toegekend in elektronische vorm overeenkomstig de geldende 
wetgeving.  Er zal geen mogelijkheid zijn om op individuele basis terug te komen op de keuze 
voor de elektronische vorm van maaltijdcheques. Bij verlies of diefstal van de elektronische kaart 
zal de kost van de nieuw aangevraagde kaart ten laste zijn van het personeelslid.  Deze kost zal 
echter de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden.'  
Artikel 2: 
In de bijlage Ib: specifieke diploma- & aanwervingsvoorwaarden van de rechtspositieregeling van 
de gemeente Maldegem worden volgende bepalingen toegevoegd : 
Niveau B, contractueel:  Coördinator veiligheid  

Coördinator financiën 
Coördinator infrastructuur 

Aanwerving : 
- Een bachelordiploma of hiermee gelijkgesteld 
- Slagen in het aanwervingsexamen. 
Bevordering : 
- slagen in het bevorderingsexamen 
Niveau D, contractueel: Gespecialiseerd arbeider signalisatie 
Aanwerving/bevordering : 
- slagen in het aanwervings- / bevorderingsexamen 
Artikel 3: 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Hr. Gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen. 
 

Auteur: Steven De Jaeger 
 
 

13. SPAM 12 - GRONDVERWERVINGEN HEULENDONK 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 43 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat 
volgende bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen 
worden toevertrouwd: 

12° het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen 
Feiten 

• De gemeenteraad ging in zitting van 30 juni 2010 principieel akkoord met de opstart van 
het Spam 12 project voor de uitvoering van rioleringswerken in de Spanjaardshoek, het 
Kruisken en Heulendonk. 

• Het College stelde in zitting van 27 september 2010 het studiebureau Soresma (nu 
Anteagroup) aan als ontwerper. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 23 april 2015 het ontwerpdossier voor het project 
goed. 
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Argumentatie 
• Bij het uitwerken van het project bleken ter hoogte van Heulendonk nummers 10 en 12 

grondinnemingen nodig, om de waterloop 4.40 Grote Leegtewaterloop terug in open 
bedding aan te leggen. 

• De officiële breedte van dit stukje waterloop uit de atlas der waterlopen werd bij de 
realisatie van de ruilverkaveling Maldegem, die doorging tussen 1989 en 1997, 
administratief zgn. dichtgeknepen, omdat op het officiële deelplan nr 7 van de 
ruilverkaveling Maldegem, voor het stukje waterloop gelegen in de bouwzone langs 
Heulendonk, de bestaande overwelving werd opgemeten in plaats van een open 
bedding. 

• Ter bestrijding en voorkoming van wateroverlast is het aangewezen dat ook dit stukje 
waterloop terug wordt opengelegd. Hiervoor zijn 2 grondaankopen nodig. 

• Het studiebureau Anteagroup stelde het grondinnemingsplan MLD 3007 dd. 31 maart 
2015 op, voor de realisatie van het Spam 12 project rioleringswerken Spanjaardshoek, 
Kruisken en Heulendonk. 

• Projectpartner Aquafin in dit Spam project kon na onderhandelingen voor beide percelen 
een verkoopsovereenkomst afsluiten. 

• Inname 1: 14.583,27 euro voor 61 m² grond 
• Inname 2: 10.997,22 euro voor 46 m² grond 
• Aan de hand van deze verkoopsovereenkomsten moeten door een notaris authentieke 

verkoopsakten worden opgesteld. Voor de eerste grondinneming stelden de verkopers 
naast het door het gemeentebestuur voorgestelde notariskantoor Vanhyfte - Vandevelde, 
een eigen notaris nml. Bernard Vanderplaetsen - Erika Redel aan, voor het verlijden van 
de akte. 

 
Financiële weerslag 

Budget is toereikend 
Actienr: 2-01-03-04 
Actie-omschrijving: We realiseren Spam 12 
Budgetbeheerder: Sander Vancanneyt 

Alg.rek/beleidscode Budget 2015-2016 Saldo bij opmaak 
nota 

Nodig budget bij 
beslissing 

Saldo na beslissing 

222000  0310-00 30.000 euro 30.000 euro 25.580,49 euro 4.419;51 euro 

 
Besluit 
27 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart Van 
Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle 
Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het grondinnemingsplan MLD 3007 van 31 maart 2015, zoals opgemaakt 
door het studiebureau Anteagroup goed, voor de realisatie van het Spam 12 project 
rioleringswerken Spanjaardshoek, Kruisken en Heulendonk 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de verkoopsovereenkomsten voor de inname MLD 3007 nr.1, van 
14.583,27 euro voor 61 m² grond en voor de inname MLD 3007 nr.2, van 10.997,22 euro voor 
46 m² grond, goed. 
Artikel 3: 
Het notariskantoor Vanhyfte - Vandevelde, Westeindestraat 30 - 32 wordt namens de gemeente 
Maldegem aangeduid voor het verlijden van de authentieke aankoopaktes. 
 

Auteur: Rudy De Saer 
Classificatie: 866.13 Niet bevaarbare en onbevlotbare waterlopen 
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14. BUDGETWIJZIGING NR. 3 2015 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 148 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is 
voor het vaststellen van het budget. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor het 
maatschappelijk welzijn 

• Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
de bijlagen bij dit besluit  

• Het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 
december 2014 

• Budget 2015 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2014 
• Budgetwijziging nr. 1 2015 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in van op  25 juni 

december 2015 
• Budgetwijziging nr. 1 2015 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in van op  22 

oktober december 2015 
• Het Management team heeft positief advies verleent op 19/11/2015. 
• Het college heeft positief advies verleent in haar zitting van 30 oktober 2015. 

Feiten 
• Het principe werd goedgekeurd door het college dat er geen extra kredieten aan de 

gemeenteraad zouden gevraagd worden 
• De diensten vragen voor een aantal verschuivingen van kredieten waarvoor geen extra 

krediet nodig is maar wel een goedkeuring van de gemeenteraad aangezien de kredieten 
over de beleidsdomeinen heen verschoven moeten worden. 

• De diensten vragen voor een aantal zaken extra kredieten waarvoor er geen 
compensatie kan gevonden. De financieel beheerder heeft een voorstel klaar dat in 
bijlage kan gevonden worden. dit zal ook mondeling toegelicht worden tijdens de 
gemeenteraadscommissie op 19/10/2015. 

Argumentatie 
• Een derde en laatste budgetwijziging voor 2015 dringt zich op gezien er extra kredieten 

en verschuivingen nodig zijn voor investeringen en voor exploitatie uitgaven en 
ontvangsten.  

• In de vorige budgetwijziging werden heel wat kredieten verschoven naar 2016. 
Ondertussen blijkt dat bepaalde uitvoeringen toch nog in 2015 zijn gebeurd en waarvan 
we de facturen nog dit jaar zullen ontvangen. Dit geldt voor het RUP zonevreemde 
horeca, de opmaak van een onderdeel van het mobiliteitsplan en de aankoop van 
fietsenstallingen aan de bushalte.  

• De investeringssubsidie van het AGB was verkeerdelijk volledig verschoven naar 2016 in 
de vorige budgetwijziging, want de facturen voor het energieplan en het onderhoud van 
de stalen kolommen in het zwembad zouden nog dit jaar ontvangen kunnen worden. Het 
krediet voor de vernieuwing van de software licenties voor CRM werd verplaatst naar 
2015 zodat we kunnen intekenen op een raamcontract bij de stad Brugge en zodoende 
25% korting krijgen. 

• Daarnaast worden er nog bepaalde kredieten verschoven naar 2016 doordat de 
overheidsopdracht wat vertraging oploopt zoals voor de website, de software vrije tijd en 
de inrichting van het park Sint-Anna. Het krediet voor nieuwe openbare verlichting wordt 
samengevoegd met het krediet van 2016 zodat er een groter project kan uitgevoerd 
worden volgend jaar. Het krediet voorzien voor Veneco voor de realisatie van een nieuw 
industrieterrein wordt verplaatst naar volgend boekjaar want er worden geen facturen 
verwacht dit jaar. 

• Er is dringend een nieuw dienst voertuig nodig voor de groendienst aangezien de vorige 
na een ongeval moet vervangen worden.  

• In 2012 heeft IMEWO de opdracht gekregen van het bestuur om de openbare verlichting 
in de gasmeterstraat ondergronds te brengen. De factuur is nu pas toegekomen en 
ondertussen werd begin 2015 dit krediet geschrapt. 
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• Het OCMW heeft in de hun budgetwijziging krediet verschoven vanuit exploitatie naar 
investeringen en dus moet de gemeente dezelfde beweging doen, een stijging in de 
investeringssubsidie en een daling in de exploitatiesubsidie.  

• Een deel van het budget voor aanpassingen gebouwen voor inclusie verschuift naar 
exploitatie voor de uitgaven inzake drukwerk 'Red de stoep' en een ander deel wordt 
verschoven naar 2017 voor de realisatie van een verhoogde opstapplaats voor 
busgebruikers. 

• De investeringssubsidie voor de Hulpverleningszone Meetjesland daalt na een 
doorgevoerde begrotingswijziging. De verrekeningsbijdrage die moet betaald worden aan 
de andere gemeenten in de Hulpverleningszone, doordat de inbreng van roerende 
goederen te laag is voor onze gemeente, was in de investeringssubsidie voorzien. Na 
overleg met het Toezicht is dit beter voorzien in exploitatie. 

• De gemeente heeft van het FOD een nieuwe raming gekregen inzake de aanvullende 
personenbelasting. Deze is lager dan voorzien (-142.8546 euro) doordat er wat 
vertragingen zijn bij het inkohieren. Er zal wel een voorschot ontvangen worden in 
december t.b.v. 145.366,67 euro, maar dat mag pas in 2016 budgettair ingeboekt 
worden.  

• Andere ontvangsten, zoals in buitenschoolse kinderopvang en de kinderopvang kunnen 
op basis van huidige cijfers verhoogd worden. Ook de ontvangsten uit het BOT (bijdrage 
opvang en transport van afvalwater) zijn hoger dan verwacht. De belasting op leegstand 
is veel hoger dan geraamd doordat de dienst ruimtelijke ordening in 2014 aanvang heeft 
genomen met het inventariseren alle leegstaande panden . De dividenden verkregen 
vanuit onze deelneming in IMEWO zijn hoger dan verwacht. 

• Er zijn wat extra uitgave kredieten nodig o.a. voor maaien wegbermen en onderhoud 
kleitbos, externe ondersteuning voor GIS om de software van het e-notariaat in 2016 te 
kunnen implementeren, monitorenvergoedingen, de toelage voor streeknetwerking en de 
toelage VK Adegem voor de aankoop van een boiler. Een aantal uitgave-kredieten 
mogen dan weer verlaagd worden zoals deze voor afvalverwerking. 

• Er zijn wat verschuiving in de werkingskosten over de beleidsdomeinen heen of dalingen 
van ontvangsten en de daarmee gepaarde kosten. 

Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid W. Swyngedouw (Open VLD) deelt mee dat 2015 op budgettair vlak een goed 

jaar is. Dit komt evenwel door een aantal gelukkige meevallers, m.n. €300.000 extra 
inkomsten van de belasting op de economische bedrijvigheid, € 400.000 extra aan 
subsidies, € 500.000 extra aan dividenden uit reserves van FINWO en IVM en 
€2.300.000 door verschuivingen van investeringen. Als je al deze zaken optelt is het 
logisch dat je € 4 miljoen beter uitkomt dan verwacht. Verder stelt hij wel nog een 
eigenaardigheid vast, m.n. op p. 32 van de budgetwijziging wordt de bijdrage van de 
belasting op leegstand en verkrotting met € 100.00 verhoogd naar e 275.000. In de tabel 
van de belastingen wordt deze echter maar meegenomen aan € 175.000. Raadslid 
Swyngedouw stelt verder : Gezien het totaal van deze tabel aansluit bij de financiële nota  
met een totaal van € 14.625.143 kan ik alleen maar vermoeden dat die € 100.000 niet is 
meegenomen, of dat de aanpassing niet juist is. Hieruit blijkt ook dat de opbouw van het 
budget niet evident is en in de praktijk onduidelijk is. Ook vind ik dit de opbouw een stuk 
transparanter gemaakt moet worden. het systeem is te rigide om het budget goed op te 
maken. 

• Schepen Sierens deelt mee dat dit zal nagekeken worden en dat de verklaring via mail 
aan de raadsleden bezorgd zal worden. 

• Raadslid J. De Metsenaere (N-VA) deelt mee dat ook zijn partij verheugd is over de 
goede actuele staat van de gemeentelijke financiën, maar dat het belangrijk is verder te 
kijken. Hij stelt vast dat in de toekomst de financiële toestand van de gemeente snel 
achteruit zal gaan en hij deelt dan ook mee dat zijn fractie zich zal onthouden bij de 
komende drie punten.  

• Schepen F. Sierens repliceert en stelt dat een zeer goede autofinancieringsmarge geen 
doel mag zijn. hij wijst hierbij op de sterke schuldafbouw met 33 % gedurende de 
komende jaren. Als we op het einde van de legislatuur een positieve 
autofinancieringsmarge van twee miljoen hebben oogt dit mooi op papier, maar er kan 
dan niet gezegd worden dat we goed gewerkt hebben, integendeel. 
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Besluit 
14 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Ann Van Den Abeele, Isabelle Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad 
De Ceuninck 
4 stemmen tegen: Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Bart Van Hulle en Wim 
Swyngedouw 
9 onthoudingen: Freddy Boels, Rudi De Smet, Nicole Maenhout, Arnout De Lille, Leen Boussier, 
Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Johan Demetsenaere en Peter T. Van Hecke 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de voorgestelde budgetwijziging nr. 3 2015 goed. 
 

Auteur: Isabelle Dombret 
 
 

15. MEERJARENPLANAANPASSING NR. 2 2014-2019 GEMEENTE MALDEGEM 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 43 § 2,3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat het 
vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassing ervan een bevoegdheid van de 
gemeenteraad is. 

• Artikel 146 en artikel 148 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, over het opmaken 
van het meerjarenplan en over de budgetopmaak 

• Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

• Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en zijn wijzigingen 

• Het origineel meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 
haar zitting van december 2013.  

• De meerjarenplanaanpassing nr. 1  2014-2019 werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad in haar zitting van december 2014.  

• Het college heeft een positief advies verleent in haar zitting van 30/11/2015. 
• Het voorstel meerjarenplanaanpassing nr. 2  2014-2019 welke overeenkomstig artikel 21 

van het gemeentedecreet aan de raadsleden ter hand gesteld werd op 3 december 2015. 
Feiten 

• Het strategisch meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus 
wordt opgemaakt in principe voor de duur van de hele beleidscyclus.  

• In haar omzendbrief BB 2015/2 stelt Vlaams Minister van Bestuurszaken Liesbeth 
Homans dat vooraleer een bestuur het budget 2016 kan vaststellen, het eerst een 
aanpassing van het meerjarenplan moet doorvoeren al was het maar om het 
rekeningresultaat 2014 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.  

• Daarnaast wordt gesuggereerd om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen 
of te verfijnen waar nodig. Zo krijgen de besturen alvast de opdracht om na te gaan of de 
geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.  

• In het aangepast meerjarenplan werd met het oog op opmaak budget 2016 de oefening 
heel uitvoerig gedaan. In de strategische nota werden alle acties geëvalueerd, werden 
enkele acties bijgeschreven en enkele verwijderd. In de financiële nota werden de 
ontvangsten en uitgaven opnieuw geraamd om te komen tot een realistisch resultaat.  

• Om het budget te beheersen werd er opnieuw voor iedere actie een registratiesleutel 
geschreven. Deze koppeling met de budgetten zorgt ervoor dat het gemeentebudget kan 
beheerst en financieel opgevolgd worden.  
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• Het meerjarenplan dat in 2013 werd opgemaakt had een looptijd van 6 jaar : het omvatte 
de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019. 
Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het 
budget 2016 moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de 
jaren 2014 tot 2019 opnemen. Er kan ook gekozen worden om de financiële nota met 
één jaar te verlengen tot en met het financiële boekjaar 2020. De financiële nota mag 
evenwel nooit meer dan de zes toekomstige boekjaren bevatten en ook nooit minder dan 
drie toekomstige boekjaren. In huidig aangepast meerjarenplan werd gewerkt tot en met 
het financiële boekjaar 2019.  

Argumentatie 
• Het meerjarenplan 2014-2019 is in evenwicht. Het resultaat op kasbasis is jaarlijks 

positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2019 
Adviezen 

• Managementeam heeft positief advies verleent op het voorstel van de 
meerjarenplanaanpassing nr. 2 2014-2019 op 19/11/2015 

Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid W. Swyngedouw (Open VLD) stelt dat het besluit van het voorliggende 

financieel meerjarenplan kan samengevat worden in 3 woorden : financieel evenwicht 
behaald, structureel financieel gezond, met schuldafbouw. Hijzelf besluit op basis van de 
presentatie echter dat het probleem op het eind van de legislatuur wordt doorgeschoven 
naar de volgende generatie, om volgende redenen : ten eerste stelt raadslid 
Swyngedouw vast dat het exploitatieoverschot slinkt van 5 naar anderhalf miljoen Euro, 
dit omwille van de stijgende uitgaven vanaf 2016; bovendien zullen we intussen een deel 
van het patrimonium verkocht hebben en een aantal belastingen om u tegen te zeggen 
geïnd hebben. Ten tweede maakt het raadslid zich zorgen over de belastingen. In het 
meerjarenplan staat dat de belastingen die worden geïnd uit de aanvullende 
personenbelastingen niet in lijn zijn met de verminderingen die worden aangekondigd 
door de taxshift., Er zou nl. een daling moeten komen, en die vind ik niet terug. 

• Schepen Sierens repliceert dat de ingeschreven cijfers diegene zijn die opgelegd worden 
door de federale overheid. Zo worden tegen 2022 €400.000 minder inkomsten uit de 
opcentiemen personenbelasting verwacht, maar we mogen slechts jaar per jaar de cijfers 
inschrijven die we van de federale overheid krijgen.  

• raadslid Swyngedouw stelt dat als je weet dat dit op je afkomst, je dan eigenlijk een 
reserve zou moeten aanleggen. Bovendien komen de zwaarste cijfers nog vanaf 2018, 
wanneer de inkomsten hieruit met 8 % zullen dalen, vandaar dat zou moeten vermeld 
worden in het meerjarenplan wat er zal gedaan worden om hiervoor een pot op te 
bouwen. 

• Schepen Sierens repliceert dat het toch niet de bedoeling kan zijn om te gaan lenen om 
reserves op te bouwen. Bovendien zijn er een aantal kosten die ons jaarlijks grote 
bedragen kosten, bv. de eengemaakte brandweer die jaarlijks €250.000 extra kost, de 
afschaffing van het geco-statuut, €100.000 extra/jaar. bovendien zullen de subsidies 
hiervan verder afgebouwd worden, wat een tekort van € 800.000 zal geven, enz.... het 
grootste deel van de kosten zijn bovendien vaste kosten, o.m. de personeelskosten, 
waarop moeten we dan nog gaan sparen ? Moeten we dan stoppen met riolering 
aanleggen, personeel ontslaan, dienstverlening afschaffen ?  

• Raadslid Swyngedouw stelt dat hij hiervoor al twee jaar terug waarschuwde. subsidies 
kunnen nl. steeds waegvallen en dan beginnen de problemen. Bovendien stelt hij qua 
personeelskosten vast dat er de komende jaren zeer veel geïnvesteerd wordt in 
digitalisering, terwijl de personeelskosten en het aantal personeelsleden nauwelijks 
afnemen. Logischerwijze zou deze digitalisering ook zijn invloed moeten hebben op het 
aantal personeelsleden, maar dit zien we hier niet, dit wordt cijfermatig niet onderbouwd.  

• Schepen Sierens stelt dat digitalisering niet rechtstreeks resulteert in een afbouw van het 
personeel, zeker niet in de dienstensector 

• Raadslid Swyngedouw stelt dat in het bedrijf waar hij werkt, mede door de digitalisering 
het personeelsbestand van 207 tot 94 personen. Als de gemeente twee miljoen 
investeert in digitalisering en het personeelsbestand de komende zes jaar constant blijft, 
is dit niet logisch. We moeten hierover nu nadenken voor de toekomst. We moeten nu 
nagaan wat we hieraan kunnen doen 
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• De burgemeester stelt dat gemeente en OCMW dienstverlening verzekeren en dat dit 
niet gelijk geschakeld kan worden met de commerciële sector, dat het effect van 
digitalisering hier zeker anders is. Bovendien zetten we ook in op een doorgedreven 
schuldafbouw, zowel bij gemeente als bij OCMW. We moeten dit ook in combinatie zien 
met de meerjarenplanning en het Budget van het OCMW. Als je beide samen bekijkt 
geeft dit al een ander beeld op de autofinancieringsmarge. 

• Schepen Standaert wijst er ook op dat er rekening moet gehouden worden met de 
inspanningen die geleverd worden om een zorgbedrijf op te starten, dit mag niet 
onderschat worden.. Bovendien streven we naar een traject waarbij de ondersteunende 
diensten van gemeente & OCMW. vb. personeel, ICT) gaan integreren als dienst. Het is 
niet verantwoord om daarop nu al harde cijfers van de mogelijke gevolgen hiervan te 
plakken. 

• Raadslid A. De Lille (N-VA) deelt mee dat de N-VA een probleem heeft met de verkoop 
van patrimonium, m.n. van het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis, we willen dit 
eerder een toeristische of culturele doelstelling geven. bovendien merken we op dat er in 
het meerjarenplan geen rekening gehouden wordt met de ruil Oud Stadhuis-dekenij-
perceel Kleitkalseide. Ook staat de opbrengst van sporthal Van Cauteren nog steeds op 
1, 2 miljoen, wat zeer twijfelachtig is, zeker als de parkeergelegenheid aan Van Cauteren 
behouden blijft, zo'n meerjarenplanning kan ik dan ook niet goedkeuren. 

 
Besluit 
14 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Ann Van Den Abeele, Isabelle Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad 
De Ceuninck 
7 stemmen tegen: Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Bart Van Hulle, 
Arnout De Lille, Arseen Bauwens en Wim Swyngedouw 
6 onthoudingen: Rudi De Smet, Nicole Maenhout, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Johan 
Demetsenaere en Peter T. Van Hecke 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad stelt de beleidsdomeinen vast en keurt goed uit welke beleidsvelden elk 
beleidsdomein is samengesteld. 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpaasing nr. 2  2014-2019 goed. 
 

Auteur: Isabelle Dombret 
 
 

16. BUDGET 2016 GEMEENTE MALDEGEM 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 42 § 2, 3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van het budget.  

• Artikel 148 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, over de budgetopmaak 
• Het  besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

• Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en zijn wijzigingen 

• Het origineel meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in haar 
zitting van december 2013.  

• De meerjarenplanaanpassing nr. 1 2014-2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
in haar zitting van december 2014.  



VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2015 
 
 

• Het ontwerp van het meerjarenplanaanpassing nr. 2  2014-2019 welke overeenkomstig 
artikel 21 van het gemeentedecreet aan de raadsleden ter hand gesteld werd op 3 
december 2015; 

• Het ontwerp van het budget 2016 welke overeenkomstig artikel 21 van het 
gemeentedecreet aan de raadsleden ter hand gesteld werd op 3 december 2015. 

Feiten 
• Het budgetvoorstel 2016 past perfect in de meerjarenplanaanpassing nr. 2 2014-2019. 

Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid Swyngedouw (Open VLD) deelt mee enkele vragen te hebben bij het budget. 

Zo staat in doelstelling 1-2-1-2 , 'Maldegem activeert de slapen gronden en panden', in 
het budget een bedrag van € 304.000, terwijl in de belastingtabel € 355.552 staat. 
Vanwaar komt dit verschil ? 

• Schepen Sierens Repliceert dat deze verschillen kunnen verklaard worden doordat een 
aantal belastingen dubbel geïnd worden in 2016, nl. ook voor voorbije jaren waarin ze 
eerder niet geïnd werden. 

• Raadslid Swyngedouw stelt dat dan ook de exploitatierekening niet kan kloppen, dat 
deze cijfers daarin overgenomen worden. Dit moet uitgeklaard worden. 

• Verder vraagt het raadslid nadere uitleg omtrent de € 58.000 die ingeschreven wordt voor 
het klimaatbeleidsplan. 

• Schepen Taeldeman antwoordt dat een burgemeestersconvenant werd ondertekend 
inzake het klimaatplan. Hieraan wordt een concreet actieplan met concrete projecten 
gekoppeld. Die projecten kunnen betrekking hebben op mobiliteit, R.O., wonen & 
huisvesting, enz.... In het voorjaar 2016 zal dit actieplan voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad. Hieraan moet natuurlijk een budget gekoppeld worden. Dit omvat deze € 
58.000, concreet zal dit in het actieplan verduidelijkt worden. 

• Raadslid Swyngedouw vraagt zich af of de doelstelling 2-1-5-1, bufferbekken Maasbone, 
wel nodig is, is daar nog overstromingsgevaar ? 

• Schepen De Roo antwoordt dat cijfers over 5-jaarlijkse, 10-jarige of 20-jaarlijkse buien 
aantonen dat dit zeker zinvol is. Hierover zijn we nog in gesprek met de provincie en we 
hopen dit te realiseren samen met de provincie. Hiervoor is wel al een schatter 
aangesteld, zodat we zicht krijgen op de kostprijs. 

• Raadslid Swyngedouw heeft ook nog een aantal vragen over openbare werken die in het 
budget opgenomen zijn, m.n. Westeindestraat. Wat zal daar gaan gebeuren in 20116, 
want daaraan is geen budget verbonden. ook vraagt hij zich af waarom de gemeente 
werken gaat uitvoeren aan de N499 Veldekens, is het agentschap Wegen en Verkeer 
daarvoor niet verantwoordelijk ? 

• De burgemeester stelt dat dit budget bestemd is voor de heraanleg van de bermen, dit is 
geen verantwoordelijkheid van AWV, wel van de gemeente. We zullen hiermee o.a. 
hagen in de bermen aanplanten. 

• Vervolgens vraagt raadslid Swyngedouw ook wat het beheersplan Sint-Annakasteel 
inhoudt. Is het feit dat hier een bedrag van € 40.000 investering en € 20.000 subsidies 
voorzien wordt een toegeving dat dit kasteel verwaarloosd werd in het recente verleden? 
Ook voor het masterplan van het Sint-Annapark zelf wordt voor 2016 € 220.000 
investeringen voorzien, dit is €100.000 meer dan in 2015. Ook de subsidies worden een 
stuk opgetrokken, nl.  tot € 156.000. 

• Schepen Sierens deelt mee dat dit het gevolg is van het samentellen van budgetten, die 
nu in één bedrag uitgedrukt worden. 

• De burgemeester deelt mee dat het opstellen van een beheersplan een voorwaarde is 
om subsidies te kunnen verkrijgen van onroerend erfgoed. Van het minste dat we willen 
doen hebben we tengevolge van nieuwe wetgeving zo'n beheersplan nodig. Ondertussen 
gaan we wel na welke mogelijkheden we hebben met het Sint-Annakasteel. 

• Raadslid A. De Lille (N-VA) vraagt zich af of er niet in elk geval subsidies kunnen 
verkregen worden voor kleine onderhoudswerken.  

• Schepen Goethals antwoordt dat door een wetswijziging er steeds een beheersplan 
nodig is voor het kunnen verkrijgen van subsidies, ook als het om kleine 
onderhoudswerken gaat. Dit geldt bovendien zowel voor de openbare als privé-sector. 

• Raadslid Swyngedouw heeft tenslotte nog een vraag bij doelstelling 4-3-1 : 'We 
betrekken de actieve burger dichter bij het beleid. Hij vraagt zich af hoe dit in de praktijk 
zal gebeuren, bv. bij stedenbouwkundige en milieuvergunningsdossiers ? 
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• Schepen Goethals deelt mee dat de digitallisering van de diensten Stedenbouw en R.o. 
en milieu omvat en dat de eerste stappen daarrond al gezet werden. 

• Inzake het project Westeindestraat deelt de schepen mee dat dit project het aanpakken 
van fiets- & voetpaden omvat. Hiervoor werd een budget opgespaard en hiermee zullen 
we deze belangrijke toegangsas aanpakken. Er is evenwel nog niet beslist van waar tot 
waar precies er werken zullen gebeuren. dit zal bekeken worden in samenhang met het 
mobiliteitsplan en we zullen dit in 2017 aanpakken. 

 
Besluit 
14 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Ann Van Den Abeele, Isabelle Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad 
De Ceuninck 
7 stemmen tegen: Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Bart Van Hulle, 
Arnout De Lille, Arseen Bauwens en Wim Swyngedouw 
6 onthoudingen: Rudi De Smet, Nicole Maenhout, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Johan 
Demetsenaere en Peter T. Van Hecke 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het budget 2016 goed. 
 

Auteur: Isabelle Dombret 
 
 

17. AGB MALDEGEM BUDGETWIJZIGING NR. 2 2015 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 243, 248,252 en 253; 
◦ Artikel 243 stelt dat het autonoom gemeentebedrijf een meerjarenplan en een budget 

opmaakt overeenkomstig de regels die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 
151 en 179 gelden voor het meerjarenplan en het budget van de gemeente. De raad 
van bestuur stelt het meerjarenplan en het budget(wijzigingen) vast en legt ze ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voor 

◦ Artikel 248 gaat over het bestuurlijk toezicht 
◦ Artikel 252 en 253 stelt dat de besluiten van de gemeenteraad en de besluiten van 

de raad van bestuur van de autonome gemeentebedrijven binnen twintig dagen na 
het nemen van de besluiten een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden verzonden wordt aan de provinciegouverneur 

• De voorgelegde budgetwijziging nr. 2 2015 past in het goedgekeurde meerjarenplan 
2014-2019. 

• Het directie comité heeft in haar zitting van  30 november 2015 een positief advies 
verleent. 

• De Raad van Bestuur heeft in haar zitting van 15 december 2015 de budgetwijziging 
vastgesteld 

Feiten 
• Een tweede budgetwijziging voor 2015 dringt zich op gezien: 

◦ de gemeentelijke dotaties aangepast moeten worden doordat het investeringskrediet 
voor energiezuinige maatregelen verschoven wordt naar 2016. 

◦ er een overboeking is geweest van de gemeentelijke toelage naar de correcte 
algemene rekening op vraag van het Toezicht. 

◦ er bepaalde exploitatie kredieten verlaagd of verhoogd kunnen worden.  
◦ na een analyse van het budget in vergelijking met de jaarrekening 2014 en de reeds 

geboekte cijfers kunnen bepaalde kredieten verlaagd worden zoals de aankoop van 
informatica materiaal, het onderhoud van het gebouw sporthal MEOS, de 
energiekosten en software licenties.  

◦ bepaalde uitgave kredieten werden dan weer verhoogd zoals o.a. advocaatkosten en 
procedure en vervolgingskosten. 
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◦ de ontvangsten van de sporthal MEOS kunnen verhoogd worden. 
◦ de kosten voor de parkcross liggen lager dan gebudgetteerd.  
◦ daarnaast werd ook het overgedragen resultaat 2013 aangepast met 507 euro naar 

aanleiding van het Toezicht op de jaarrekening 2014 omdat de overlopende rekening 
niet correct werd  

Argumentatie 
• De voorgelegde budgetwijziging nr. 2 2015 past in het goedgekeurde meerjarenplan 

2014-2019. 
• Er is geen wijziging is de gemeentelijke dotatie voor exploitatie. 
• Er is een verschuiving van de gemeentelijke dotatie voor investeringen naar 2016 t.b.v 

134.591 euro. 
• De bedragen sluiten aan met de cijfers van de budgetwijziging nr. 3 2015 van de 

gemeente Maldegem. 
 
Besluit 
27 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart Van 
Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle 
Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 2 2015 goed. 
Artikel 2: 
De werkingssubsidie aan het AGB Maldegem bedraagt  in 2015 745.958,45 euro en de 
investeringssubsidie bedraagt 24.839,65 euro. 
 

Auteur: Isabelle Dombret 
 
 

18. AGB MEERJARENPLANAANPASSING NR. 2 2014-2019 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 243, 248,252 en 253; 
◦ Artikel 243 stelt dat het autonoom gemeentebedrijf een meerjarenplan en een budget 

opmaakt overeenkomstig de regels die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 
151 en 179 gelden voor het meerjarenplan en het budget van de gemeente. De raad 
van bestuur stelt het meerjarenplan en het budget(wijzigingen) vast en legt ze ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voor 

◦ .Artikel 248 gaat over het bestuurlijk toezicht 
◦ Artikel 252 en 253 stelt dat de besluiten van de gemeenteraad en de besluiten van 

de raad van bestuur van de autonome gemeentebedrijven binnen twintig dagen na 
het nemen van de besluiten een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden verzonden wordt aan de provinciegouverneur 

• De meerjarenplanaanpassing nr. 2  2014-2019 werd door de Raad van Bestuur 
vastgesteld in haar zitting op 15 december 2015.  

Feiten 
• Er is een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 nodig aangezien het overgedragen 

budgettair resultaat van 2014 wordt ingebracht  
Argumentatie 

• De gemeentelijke dotaties sluiten aan met deze opgenomen in het meerjarenplan van de 
gemeente. 

Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid A. De Lille (N-VA) deelt mee dat zijn opmerkingen inz. het ontwerpdossier 

HVAC renovatie Sint-Annazwembad onbeantwoord bleven. Nochtans stuurde hij hierover 
al een mail met opmerkingen in juni. Ondanks de bewering van schepen Sierens dat mijn 
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opmerkingen beantwoord zijn, is dit niet zo. zo wees ik er bv. op dat het niet voldoende 
was enkel te investeren in het verwarmingssysteem te vernieuwen, het is ook 
noodzakelijk in het verluchtingssysteem te investeren. Hierover zou in augustus een 
vergadering georganiseerd worden, maar deze vergadering ging al door op 10 juli, 
waardoor ik niet aanwezig kon zijn. Daarop stuurde ik dan een mail met een aantal 
opmerkingen aan de dienst infrastructuur en het college, hierop ontving ik echter geen 
reactie. 

• Volgens schepen Sierens werden de opmerkingen in deze mail opgenomen in het 
lastenboek.Raadslid De Lille ontkent dit. Schepen Sierens stelt dat volgens hem dit 
specifiek voor de luchtgroep in het lastenboek opgenomen werd, maar stelt voor dit 
specifiek met de technici te bespreken. Zij bevestigen nl. dat wel met de opmerkingen 
rekening gehouden werd, tenminste in zo verre budgettair mogelijk, en dat dit ook met de 
mensen van Eandis besproken werd. 

• Raadslid De Lille stelt nogmaals dat geen antwoord kwam op zijn mail van afgelopen juli. 
Schepen Sierens stelt dat er misschien geen antwoord gestuurd werd, maar dat dit wel 
meegenomen werd in de besprekingen. Raadslid De Lille deelt mee dat hij echter nog 
steeds zaken vaststelt in het lastenboek die niet beantwoorden aan de hedendaags 
technologieën, bv. het gebruik van rotswol als isolatiemiddel. Er wordt bv. ook 
warmterecuperator met een rendement van slechts 70 % voorgesteld, wat veel te laag is 
in de huidige stand van de technologie. Ook zijn verschillende opmerkingen in mijn mails 
in verband met energiebesparende technieken volledig weggelaten. Ik doe mijn best om 
een positief voorstel te doen, maar dit wordt volledig genegeerd, het is dan toch normaal 
hierin teleurgesteld te zijn... 

• Schepen E. Goethals verstaat de opmerkingen van raadslid De Lille, maar denkt dat die 
zich van forum vergist. Schepen Goethals vraagt raadslid De Lille om zijn kennis 
hieromtrent te delen met de technici, o.m. met de bevoegde ingenieur bij Eandis. Wij zijn 
zelf nl. niet instaat om e technische opmerkingen te beoordelen. 

• Raadslid A. Gobeyn (CD&V) deelt mee dat Eandis bevestigde de opmerkingen van 
raadslid De Lille meegenomen werden, dat sommige wel en sommige niet weerhouden 
werden, dikwijls omwille van de kostprijs. Eandis is zeker bereid ti verder met u te 
bespreken. ook schepen Sierens dringt er op aan dat raadslid De Lille zicht tot Eandis 
wendt om de opmerkingen verder te bespreken. 

 
Besluit 
25 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Rudi De Smet, Bart Van Hulle, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Dino Lateste, 
Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
1 stem tegen: Arnout De Lille 
1 onthouding: Freddy Boels 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing nr. 2  2014-2019 goed. 
 

Auteur: Isabelle Dombret 
 
 

19. GOEDKEURING AGB BUDGET 2016 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 243, 248,252 en 253; 
◦ Artikel 243 stelt dat het autonoom gemeentebedrijf een meerjarenplan en een budget 

opmaakt overeenkomstig de regels die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 
151 en 179 gelden voor het meerjarenplan en het budget van de gemeente. De raad 
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van bestuur stelt het meerjarenplan en het budget(wijzigingen) vast en legt ze ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voor 

◦ Artikel 248 gaat over het bestuurlijk toezicht 
◦ Artikel 252 en 253 stelt dat de besluiten van de gemeenteraad en de besluiten van 

de raad van bestuur van de autonome gemeentebedrijven binnen twintig dagen na 
het nemen van de besluiten een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden verzonden wordt aan de provinciegouverneur 

• De meerjarenplanaanpassing nr. 2 2014-2019 en het budget 2016 werden vastgesteld 
door de Raad van Bestuur in haar zitting op 15 december 2015. 

• De voorgelegde meerjarenplanaanpassing nr. 2 2014-2019. 
Feiten 

• Jaarlijks dient het budget goedgekeurd te worden door de Gemeenteraad. Deze dient te 
passen in het goedgekeurde meerjarenplan. 

Argumentatie 
• Het voorgelegde budgetvoorstel 2016 past perfect in de eerder voorgelegde 

meerjarenplanaanpassing nr. 2 2014-2019. 
• De gemeentelijke dotaties werden opgenomen in het budget 2016 van de gemeente. 

Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid A. De Lille (N-VA) deelt mee dat hij de uitgave voor het gebouwbeheersysteem 

onverantwoord vindt, dat het veel meer aangewezen is een opleiding voor de in dienst 
zijnde mensen te voorzien.  

 
Besluit 
25 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Rudi De Smet, Bart Van Hulle, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Dino Lateste, 
Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
1 stem tegen: Arnout De Lille 
1 onthouding: Freddy Boels 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het budget 2016 goed. 
Artikel 2: 
De werkingssubsidie bedraagt 763.543,76 euro en de investeringssubsidie bedraagt 356.591 
euro. 
 

Auteur: Isabelle Dombret 
 
 

20. INVESTERINGSTOELAGE OCMW 
Juridische gronden 

• De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; 

Feiten 
• De gemeentelijke dotatie aan het OCMW omvat een gewone werkingstoelage en een 

investeringstoelage. 
• De investeringstoelage is facultatief en slechts verschuldigd voor zover de geplande 

investeringen met een gemeentelijke toelage gebudgetteerd zijn en uitgevoerd werden; 
• Het OCMW dient deze toelage te verantwoorden door ons een overzicht met 

bewijsstukken (facturen) van de uitgevoerde investeringen over te maken; 
• Uit de desbetreffende ingediende stukken van het OCMW Maldegem blijkt dat een 

bedrag van € 60.131,92 verantwoord werd zoals samengevat in onderstaand schema: 
 

Projectnr. Omschrijving Budget 
OCMW 

Gebudgetteerde 
gemeentelijke 

toelage 

Eerder 
Opgevraagd 

Huidig 
gevraagde 

toelage 
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119 Materieel WZC Warmhof 139.706,41 139.706,41 0,00 16.399,44 

120 Vernieuwing informatica 32.500,00 32.500,00 0,00 26.313,76 

125 Tweedehandswagen 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

126 extra budget 
2dehandswagen 

2.228,73 2.228,73 0,00 2.228,73 

127 Tweedehandswagen TD 9.189,99 9.189,99 0,00 9.189,99 

    Totaal 60.131,92 

 
Financiële weerslag 

Budget is toereikend 
Actienr: GBB-SEC 
Actie-omschrijving: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat 
Budgetverantwoordelijke: Tijs Van Vynckt 

beleidscode/Alg.rek Budget 2015 Saldo bij opmaak 
nota 

Nodig budget bij 
beslissing 

Saldo na beslissing 

0909-00 / 664000 226.808,00 euro 132.959,33 euro 60.131,92 euro 72.827,41 euro 

 
Besluit 
14 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Ann Van Den Abeele, Isabelle Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad 
De Ceuninck 
13 onthoudingen: Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart 
Van Hulle, Nicole Maenhout, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, 
Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere en Peter T. Van Hecke 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring om aan het OCMW Maldegem een bedrag van  
€ 60.131,92 uit te betalen als gemeentelijke investeringstoelage. 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW Maldegem en aan de 
gemeentelijke financiële dienst. 
 

Auteur: Tom Herteleer 
 
 

21. OCMW BUDGETWIJZIGING 2015/1 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
gemeentelijke aangelegenheden. 

• De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn, inzonderheid op artikel 89; 

• Het decreet betreffende de organisatie van de OCMW's dd. 19 december 2008, in 
toepassing van: 
◦ artikel 255, 4° Binnen twintig dagen nadat de desbetreffende besluiten genomen zijn, 

wordt gelijktijdig aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 
provinciegouverneur een kopie verzonden van :  de besluiten van de raad voor 
maatschappelijk welzijn betreffende het budget, de budgetwijzigingen en het 
meerjarenplan en de aanpassing aan het meerjarenplan; 

◦ artikel 150  Het budget wordt aan de gemeente bezorgd. De voorzitter van de raad 
voor maatschappelijk welzijn licht het budget toe op de vergadering van de 
gemeenteraad.  



VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2015 
 
 

◦ Als een budget past binnen het meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er kennis 
van.  

◦ De gemeenteraad neemt de beslissingen, vermeld in het tweede lid, binnen een 
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing van de raad voor 
maatschappelijk welzijn bij de gemeente is ingekomen. De gemeente verstuurt haar 
besluit naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn uiterlijk de laatste 
dag van die termijn. Als binnen die termijn geen beslissing naar het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn is verstuurd, wordt de gemeenteraad geacht te 
hebben kennisgenomen van het budget, vermeld in het tweede lid, of er zijn 
goedkeuring aan te hebben verleend. De gemeenteraad bezorgt de beslissingen van 
goedkeuring, van niet-goedkeuring of van vaststelling van het budget, vermeld in het 
tweede lid, aan de provinciegouverneur. 

Feiten 
• De wijziging aan het exploitatie-, investeringen- en liquiditeitenbudget 2015/1 werd 

goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 oktober 2015. 
• Een kopie van de budgetwijziging 2015/1 van het OCMW werd ons bezorgd op 9 

november 2015. 
• De budgetwijziging dient, aangezien zij binnen de goedgekeurde meerjarenplanning blijft, 

ter kennisname te worden voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad. 
• De OCMW voorzitter zal ter zitting van de gemeenteraad toelichting geven. 

 
Besluit 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2015/1 van het OCMW Maldegem, zoals 
goedgekeurd  door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 27 oktober 2015. 
Artikel 2: 
De budgetwijziging 2015/1 van het OCMW Maldegem geeft geen aanleiding tot het formuleren 
van opmerkingen. 
Artikel 3: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de gouverneur van de Provincie Oost-
Vlaanderen en aan de Raad van het OCMW Maldegem. 
 

Auteur: Sophie Vandousselaere 
 
 

22. AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 42 § 3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Artikel 43 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 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 

15° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot 
het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan 

• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure  van provincie- en gemeentebelastingen. 

• Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, 
artikel 5/3, § 2 tweede lid. 

• Het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, artikels 465 tot en met 470bis. 
• De gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2014 betreffende de aanvullende 

belasting op de personenbelasting. 
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Feiten 
• Er wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die 

belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het betreffende aanslagjaar. 
• De belasting werd, voor het aanslagjaar 2015, vastgesteld op 7,5 %  van de 

overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op 
basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het 
aanslagjaar voorafgaande jaar. 

• De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het 
bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen. 

• Voor het aanslagjaar 2016 moet, voor deze belasting, opnieuw een beslissing genomen 
worden. 

Argumentatie 
• Er moet rekening gehouden worden met de financiële toestand van de gemeente. 

 
Financiële weerslag 

Budget is toereikend 
Actienr: GBB-FIN 
Actie-omschrijving: aanvullende belasting op de personenbelasting 
Budgetbeheerder: Dombret Isabelle 

Alg.rek/beleidscode Budget 2016 Saldo bij opmaak 
nota 

Nodig budget bij 
beslissing 

Saldo na beslissing 

730100 0020-00 
 

6.686.081,09 euro 0 euro 0 euro 0 euro 

 
Besluit 
14 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Ann Van Den Abeele, Isabelle Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad 
De Ceuninck 
13 stemmen tegen: Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, 
Bart Van Hulle, Nicole Maenhout, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen 
Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere en Peter T. Van Hecke 
 
Artikel 1: 
Voor het aanslagjaar 2016  wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de 
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
Artikel 2: 
De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting 
wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan 
het aanslagjaar voorafgaande jaar. 
Artikel 3: 
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur 
der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek der 
Inkomstenbelastingen. 
Artikel 4: 
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden. 
 

Auteur: Martine Posman 
Classificatie: 484.2 Directe/Indirecte belastingen en retributies met betrekking tot de 

industriële,commerciële en landbouwexploitaties 
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23. GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING. 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 42 § 3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Artikel 43 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 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 

15° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot 
het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan 

• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

• De gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2014 betreffende de gemeentelijke 
opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

• Het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, artikel 464, 1°. 
Feiten 

• Voor het aanslagjaar 2015 werden, ten behoeve van de gemeente, 1.650 opcentiemen 
op de onroerende voorheffing geheven. 

• Aangezien deze opcentiemen slechts voor het aanslagjaar 2015 werden gestemd, moet 
voor het aanslagjaar 2016 opnieuw een beslissing genomen worden. 

Argumentatie 
• Met dit cijfer situeerde de gemeente zich, voor het aanslagjaar 2015, in de middenmoot 

ten aanzien van de andere steden en gemeenten (zie bijlage : bron Agentschap 
Binnenlands Bestuur). 

• Er moet rekening gehouden worden met de financiêle toestand van de gemeente. 
Financiële weerslag 

Budget is toereikend 
Actienr: GBB-FIN 
Actie-omschrijving: gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 
Budgetbeheerder: Dombret Isabelle 

Alg.rek/beleidscode Budget 2016 Saldo bij opmaak 
nota 

Nodig budget bij 
beslissing 

Saldo na beslissing 

730000 0020-00 6.965.243,81 euro 0 euro 0 euro 0 euro 

 
Besluit 
14 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Ann Van Den Abeele, Isabelle Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad 
De Ceuninck 
13 stemmen tegen: Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, 
Bart Van Hulle, Nicole Maenhout, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen 
Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere en Peter T. Van Hecke 
 
Artikel 1: 
Voor het aanslagjaar 2016 worden ten behoeve van de gemeente 1.650 opcentiemen op de 
onroerende voorheffing geheven. 
Artikel 2: 
Afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 
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Auteur: Martine Posman 
Classificatie: 484.2 Directe/Indirecte belastingen en retributies met betrekking tot de 

industriële,commerciële en landbouwexploitaties 

 
 

24. RETRIBUTIEREGLEMENT HUWELIJKSCEREMONIEEL: VERLENGING 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 42 § 3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.  

• De beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2014 met betrekking tot het 
retributiereglement huwelijksceremonieel: verlenging en wijziging  

Feiten 
• De beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2014 met ingang van 01 januari 

2015 en eindigend op 31 december 2015 dient verlengd te worden  
Tussenkomst raadsleden 

• Raadslid J. De Metsenaere (N-VA) vraagt zich af of het nog mogelijk is gratis te trouwen 
in Maldegem ? 

• Schepen Lammertyn bevestigt dat dit nog steeds mogelijk is op woensdag. 
 
Besluit 
14 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Ann Van Den Abeele, Isabelle Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad 
De Ceuninck 
13 stemmen tegen: Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, 
Bart Van Hulle, Nicole Maenhout, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen 
Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere en Peter T. Van Hecke 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om voor een termijn ingaande op 01 januari 2016 en eindigend op 31 
december 2016:  
- een retributie van 200 euro te vragen van de personen die ter gelegenheid van hun huwelijk 
gebruik maken van het ceremonieel van ons bestuur, wanneer de plechtigheid op een zaterdag 
plaats heeft.  
- een retributie van 125 euro wanneer de plechtigheid op maandag, dinsdag, donderdag of 
vrijdag plaats heeft.  
Artikel 2: 
Bij gemis van betaling in der minne zal de invordering van het recht vervolgd worden 
overeenkomstig de regels van de burgerlijke rechtspleging of overeenkomstig art. 94 van het 
gemeente decreet door middel van een dwangbevel. Wanneer een aanmaning vereist is, wordt 
vanaf de tweede aanmaning een administratieve kost aangerekend van 5 euro voor niet 
aangetekende zending en 12,5 euro voor aangetekende zendingen.  
Bij toepassing van een dwangbevel wordt er 20 euro aangerekend. 
Bij betaling zullen eerst de aangerekende kosten (aangetekende zendingen en 
administratiekosten) aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande niet- fiscale ontvangst 
(in hoofdsom) 
Artikel 3: 
Het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2014 houdende het retributie reglement 
huwelijksceremonieel wordt opgeheven met ingang van 01 januari 2016.  
Artikel 4: 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden.  
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Auteur: Veronique Blondeel 
Classificatie: 520 Bevolking - Algemeenheden 

 
 

25. BELASTING OP DE PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN HET OPENBAAR 
DOMEIN DOOR FOORINSTELLINGEN EN CIRCUSSEN : WIJZIGINGEN 

Juridische gronden 
• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 

punt in openbare zitting behandeld wordt.  
• Artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 

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

• Artikel 43 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat 
volgende bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen 
worden toevertrouwd: 

15° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot 
het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan 

• Het gemeentedecreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd met het decreet 
van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

• De omzendbrief BA-2011/01 van 10 juni 2011 "Coördinatie en onderrichtingen over 
gemeentefiscaliteit". 

• Art. 170, §4 van de Grondwet. 
• Het Wetboek van Inkomstenbelastingen. 
• De gemeenteraadsbeslissing van van 27 februari 2014 en 26 juni 2014 houdende de 

privatieve ingebruikneming van het openbaar domein door foorinstellingen en circussen. 
Feiten 

• Bij artikel 2 van de besluitvorming wordt volgende wijziging aangebracht : 
voor de attracties moet een bedrag van € 1/m²/dag betaald worden, met een minimum 
van € 30,00/dag en waarbij de te betalen oppervlakte beperkt wordt tot maximum 200 m². 

• Bij artikel 3 van de besluitvorming wordt volgende wijziging aangebracht : 
Deze belasting moet worden betaald binnen de vervaldatum vermeld op de factuur. 
Bij gebreke van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 

• Bij artikel 4 van de besluitvorming wordt volgende wijziging aangebracht : 
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de vervaldatum van 
de factuur, of .... 

Argumentatie 
• Bij een overleg met de foorkramers konden zij aantonen dat de belasting die Maldegem 

heft zeer hoog is in vergelijking met andere gemeenten. 
• Bij de budgetbesprekingen werd rekening gehouden met deze opmerking om op die 

manier het bestaan van onze kermissen/wijkkermissen te behouden en te vrijwaren. 
• Deze beslissing wordt aangepast aan de huidige werking van de financiële dienst, 

aanrekening van het standgeld enkel met facturen. 
Tussenkomst raadsleden 

• Schepen F. Sierens deelt mee dat in art. 2 van het ontwerp aan de raadsleden 
voorgelegd nog een minimumtarief van € 30 voorzien is. Het is echter de bedoeling om in 
deze een belastingverlaging door te voeren, vandaar dat nu nog bijkomend voorgesteld 
wordt om het minimumtarief van € 30 te schrappen. 

 
Besluit 
27 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart Van 
Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle 
Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
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Artikel 1: 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 wordt een contant te betalen belasting geheven ten 
laste van personen die kermis- of circusbedrijven opstellen op openbaar domein. 
Artikel 2: 
De belasting wordt vastgesteld in verhouding tot de te betalen oppervlakte : 
- voor de attracties moet een bedrag van € 1/m²/dag betaald worden, met een minimum van € 
30,00/dag en waarbij de te betalen oppervlakte beperkt wordt tot maximum 200 m². 
- voor de circusbedrijven wordt een bedrag van € 30,00/dag aangerekend 
- alle kermissen die hun standplaats hebben op het openbaar domein, worden belast, behalve de 
wijkkermissen die vrijgesteld zijn. 
Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volledige dag en een gedeeltelijk 
ingenomen vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter. 
Voor de berekening van de concessie vergoeding voor de inname van het openbaar domein door 
foorinstellingen wordt enkel de grondoppervlakte, die de attractie inneemt, in aanmerking 
genomen. 
Voor de uitbating van de septemberkermis worden, per attractie, 4 dagen aangerekend, ongeacht 
het aantal dagen dat de foorkramers op het openbaar domein staan. 
Voor de uitbating van de carnavalfoor wordt per attractie, 2 dagen aangerekend, ongeacht het 
aantal dagen dat de foorkramers op het openbaar domein staan. 
De tarieven vermeld hierboven worden geïndexeerd als volgt : 
de basistarieven zijn verbonden aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2015  
(= aanvangsindex) en worden jaarlijks op 1 januari door het college van burgemeester en 
schepenen aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van oktober ervoor (= nieuwe index), 
volgens volgende formule: 
basisbedrag x nieuwe index = nieuw bedrag 
aanvangsindex 
Het nieuw bedrag (bekomen na indexatie) wordt afgerond als volgt : 
Van 0 tot € 9,99 : op dichtste veelvoud van 10 cent 
Van 10 tot € 19,99 : op dichtste veelvoud van 20 cent 
Van 20 tot € 49,99 : op dichtste veelvoud van 50 cent 
Vanaf € 50 : op dichtste veelvoud van één euro 
Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven. 
Artikel 3: 
Deze belasting wordt betaald binnen de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij gebreke van 
betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 
Artikel 4: 
De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn 
van drie maand te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de vervaldatum van de factuur, of 
ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag (art.9 van het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen). 
Artikel 5: 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake Rijksbelastingen 
op de inkomsten. 
Artikel 6: 
De gemeenteraadsbeslissing van 26/06/2014 wordt opgeheven en vervangen door de 
gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2015. 
Artikel 7: 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 

Auteur: Rita Verleye 
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26. HUISHOUDELIJK REGLEMENT, RETRIBUTIEREGLEMENT EN SCHRIFTELIJKE 
OVEREENKOMST GEMEENTELIJKE KINDEROPVANG UKKIE-PUKKIE 
Juridische gronden 

• Artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat dit 
punt in openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 42 § 3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat de 
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en 
peuters. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de 
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezins- en groepsopvang van 
baby's en peuters.  

• Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de 
eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening voor 
gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters.  

• Ministerieel besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 
november 2013. 

• Huishoudelijk reglement gemeentelijke kinderopvang Ukkie-Pukkie van 27 november 
2014. 

• Retributiereglement gemeentelijke kinderopvang Ukkie-Pukkie van 27 november 2014. 
• Schriftelijke overeenkomst gemeentelijke kinderopvang Ukkie-Pukkie van 27 november 

2014. 
Feiten 

• Elke kinderopvangvoorziening beschrijft zijn werking en leefregels in een huishoudelijk 
reglement en retributiereglement dat beschikbaar is voor elke geïnteresseerde en voor 
ontvangst en kennisname getekend moet worden door elk gezin. 

• Elke kinderopvangvoorziening sluit een schriftelijke overeenkomst af met de gezinnen 
van de kinderen die naar de opvang komen. De schriftelijke overeenkomst bevat een 
opvangplan. Dit is een overzicht van de opvangdagen die nodig zijn voor een kind. De 
schriftelijke overeenkomst komt tot stand in onderling overleg tussen organisator en 
ouders en wordt getekend voor akkoord door beide partijen. Er worden wijziging- en 
opzegmodaliteiten vermeld.  

• Er zijn nieuwe richtlijnen over de inhoud van het huishoudelijk reglement, het 
retributiereglement en de schriftelijke overeenkomst.  

Argumentatie 
• Het huishoudelijk reglement, het retributiereglement en de schriftelijke overeenkomst van 

gemeentelijke kinderopvang Ukkie-Pukkie werden op basis van aangepaste wetgeving 
en richtlijnen aangepast.  

 
Besluit 
27 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Freddy Boels, Rudi De Smet, Bart Van 
Hulle, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Arnout De Lille, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Johan Demetsenaere, Peter T. Van Hecke, Isabelle 
Colpaert, Dino Lateste, Jacques de Taeye en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement voor gemeentelijke kinderopvang Ukkie-
Pukkie, zoals in bijlage toegevoegd, goed. Dit met ingang van 1 maart 2016. 
Artikel 2: 
Het huishoudelijk reglement gemeentelijke kinderopvang, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 27 november 2014, wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van 
onderhavig reglement.  
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Artikel 3: 
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor gemeentelijke kinderopvang Ukkie-Pukkie, 
zoals in bijlage toegevoegd, goed. Dit met ingang van 1 maart 2016. 
Artikel 4: 
Het retributiereglement gemeentelijke kinderopvang, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 
zitting van 27 november 2014, wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig 
reglement.  
Artikel 5: 
De gemeenteraad keurt de schriftelijke overeenkomst voor gemeentelijke kinderopvang Ukkie-
Pukkie, zoals in bijlage toegevoegd, goed. Dit met ingang van 1 maart 2016. 
Artikel 6: 
De schriftelijke overeenkomst gemeentelijke kinderopvang, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 27 november 2014, wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van 
onderhavige schriftelijke overeenkomst.  
Artikel 7: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Kind en Gezin en aan de toezichthoudende 
overheid.  
 

Auteur: Hanne Derudder 
Classificatie: 571.72 Kribben. Kinderopvang 

 
 
VRAGEN 
 

27. SCHRIFTELIJKE VRAAG VAN RAADSLID BAUWENS (onafhankelijk)- ONTEIGENING 
GARAGES IN B. LIPPENSSTRAAT 

Raadslid Bauwens vraagt om de procedure op te starten voor het onteigenen van de garages in 
de Boudewijn Lippensstraat, om zo een veilige doorgang voor voetgangers te bekomen.  
Bespreking: 

• Burgemeester M. Van den Bussche repliceert dat dit inderdaad een lang aanslepend 
dossier is, waar echter weinig aan kan gedaan worden. 
De gemeente verkreeg nl. al een ministeriële onteigeningsmachtiging “bij 
hoogdringendheid”  voor de Boudewijn Lippensstraat op 19 april 1982. Alle betrokken 
gronden in de straat werden vervolgens onteigend, behalve de eigendom van de familie 
Tytgadt die zich steeds tegen onteigening bleef verzetten. 
Voor de renovatie van de centrumstraten werd door de gemeenteraad in 1996 en 1997 
een nieuw onteigeningsdossier “bij hoogdringendheid” opgestart wegens de lange 
tussenperiode sinds de originele machtiging. De minister weigerde een nieuwe 
machtiging te verlenen en stond erop dat de bevoegde rechter eerst de onteigening 
behandelde op basis van de oude machtiging. 
De rechter wees de machtiging bij hoogdringendheid af en nu besliste de minister dat er 
geen nieuwe onteigeningsmachtiging kon verleend worden, omdat de rechter de eerste 
afgewezen had. 
Resultaat: er kon enkel nog onteigend worden op basis van de oude onteigeningswet van 
1870 (zonder hoogdringendheid). Dit is een procedure van minstens 5 jaar waarbij de 
gronden pas op het eind overgaan naar de onteigenende instantie. 
Het aankoopcomitè werd door de gemeenteraad aangesteld om te onteigenen, maar zij 
zagen het niet zitten om te onteigenen volgens deze oude procedure. Zij vroegen in 2007 
aan de gemeente een nieuwe machtiging aan te vragen. Deze machtiging werd 
aangevraagd, maar de diensten van de minister gaven hier geen antwoord meer op. 
Eigenlijk wachten wij nu tot er een bouwaanvraag voor de bedoelde gebouwen wordt 
ingediend, dan kunnen we ingrijpen en moet er verder achteruit gebouwd worden, 
rekening houdend met de nieuwe rooilijn. 
Als dit niet gebeurt kunnen we dit nog in de minne proberen regelen, om te vermijden dat 
we in een jarenlange procedureslag raken. 

• Raadslid Bauwens stelt hierbij dat als andere eigenaars in de B. Lippensstraat zich verzet 
hadden, dat er dan wellicht nog niets gebeurt was in deze straat. Hij stelt zich ook de 
vraag wat de Maldegemse 'stoepheld' zou zeggen als hij voor de doorgang in de straat 
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zou komen te staan. Speelt het algemeen belang hier dan niet en getuigt dit niet van 
laksheid ? 

• Burgemeester M. Van den Bussche antwoordt dat de eigenaars nog op een oude rooilijn 
zitten en dat de gemeente hieraan niets kan doen. Wel zal de gemeente contact nemen 
met de eigenaars en trachten in gesprek te gaan om af te toetsen wat al dan niet 
mogelijk is. 

 

Auteur: Heidi van Deynse 
 
 

28. SCHRIFTELIJKE VRAAG VANWEGE RAADSLID BAUWENS (onafhankelijk) - 
VOETBALCLUB KSK MALDEGEM: RENOVATIE VAN DOUCHERUIMTES, WC'S EN 
VERWARMINGSKETEL 

Raadslid Bauwens stelt dat de doucheruimtes, de sproeiers, de betegeling in de kleedkamers van 
voetbalclub SK Maldegem totaal versleten zijn en niet meer van deze tijd. 
De verwarmingsketel is totaal versleten en oncontroleerbaar en zit met een rendementsverlies 
van 30 tot 40 %. In tijden van opwarming en verspilling van brandstof kan dit tellen. 
Hij illustreert dit met een aantal foto's 
Bespreking: 

• Schepen G. De Roo repliceert dat er een schrijven van de voetbalclub ontvangen werd 
waarin gesteld werd dat er een probleem was met het warm water. Dit werd onderzocht 
door de gemeentediensten en werd vervolgens op het college behandeld. Hier werd 
opdracht gegeven om de installatie volledig na te zien en te ontkalken. Ook wordt de 
besturing nagekeken en indien nodig wordt ze vernieuwd. De schepen merkt wel op dat 
de gemeente de accommodatie ter beschikking stelt van SK Maldegem via een 
gebruiksovereenkomst, waarin duidelijk vermeld staat dat het gewone onderhoud van de 
accommodatie door de gebruiker, SK Maldegem dus, zelf moet uitgevoerd worden. Grote 
werken gebeuren steeds in overleg met de gemeente, maar van een aantal aangehaalde 
problemen (vb. het loskomen van faiencetegels) is nog niet met de gemeente gesproken.  

• Raadslid Bauwens stelt nogmaals dat de brander volledig verouderd is en zeer 
energieverslindend werkt. dit wordt niet opgelost door gewoon eens een technicus langs 
te sturen. 

• Schepen De Roo stelt dat een externe firma dit zal bekijken en dat waar nodig de 
installatie vernieuwd zal worden. 

• Raadslid Bauwens stelt de vraag wat er aan de afbrokkelende betegeling gedaan zal 
worden. Hij stelt dat 350 kinderen moeten zich in beschamende omstandigheden wassen 
na de trainingen en wedstrijden. 

• Burgemeester M. Van den Bussche repliceert dat de club niet kan verwachten dat de 
gemeente de douches van de club gaat poetsen. Hier moet de club zelf het nodige 
onderhoud uitvoeren. 

• Schepen M. De Jaeger stelt dat dit al een oud probleem is. het water laat blijkbaar een 
aanslag na, die slechts moeilijk te verwijderen is. 

• Schepen De Roo stelt dat enkel het probleem van het warm water gemeld is, dat de club 
geen melding maakte van de overige problemen. De schepen deelt mee gerust te willen 
samenzitten met SK Maldegem en te overlopen welke plichten en rechten club en 
gemeente t.a.v elkaar hebben. 

• Raadslid Bauwens vraagt om hiervoor de nodige budgetten vrij te maken en de 
problemen op te lossen. 

• Burgemeester M. Van den Bussche stelt dat een gebrek aan onderhoud mede aan de 
oorzaak van de problemen ligt, dat de club hier toch ook wel haar verantwoordelijkheid 
moet opnemen. 

 

Auteur: Heidi van Deynse 
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29. SCHRIFTELIJKE VRAAG RAADSLID BEKAERT (N-VA) - WEGENWERKEN HEIRWEG-
DONKSTRAAT 
De wegenwerken in de Heirweg en Donkstraat zijn gestart eind augustus begin september en 
zouden vier maanden duren. Zullen de werken beëindigd zijn tegen het einde van het jaar? 
Indien niet, waarom? 
Waarom zijn er weer wegenwerken nodig in de Heirweg en Donkstraat? Amper een jaar na de 
heraanleg van deze straten? 
Leert men niet uit het verleden? Cfr. de voetpaden in de Pastoor de Swaeflaan die kort na de 
heel goede heraanleg opnieuw zijn opengebroken door Eandis en er sindsdien opnieuw slecht 
bijliggen. Zal dit ook nu en in de toekomst het geval zijn? 
Bespreking: 

• Schepen E. Goethals deelt mee dat niet te vermijden valt dat nieuw aangelegde wegen, 
fiets- & voetpaden terug opengebroken worden en vervolgens heraangelegd worden. Als 
er bv. een huisaansluiting moet gebeuren is het onvermijdelijk dat stukken moeten 
opgebroken worden. Wel is er een periode van twee jaar na wegenwerken gedurende de 
welke nutsmaatschappijen in principe niet mogen raken aan de nieuw aangelegde wegen 
en paden. 
Betreffende de werken aan de Heirweg en de Donkstraat, dit zijn geen werken van de 
gemeente zelf, deze worden door Aquafin uitgevoerd. Deze werken omvatten de aanleg 
van een persleiding om het verzamelde rioleringswater van Donk richting 
waterzuiveringsstation te brengen, dit is een opdracht van Aquafin. We volgen dit 
evenwel mee op als gemeentebestuur, gezien de werken op ons grondgebied gebeuren; 
en er is inderdaad wat vertraging op de voorgestelde timing. Reden hiervoor zijn de al 
aanwezige nutsleidingen die afwijken van wat er op hun plannen vermeld stonden en 
hierdoor belangrijke wijzigingen dienden te gebeuren aan het tracé van de leiding. 
Hiervoor moeten opnieuw sonderingen gebeuren, moeten nieuwe plannen gemaakt 
worden, enz... , zo ontstaat natuurlijk vertraging. De aannemer kan pas opnieuw 
beginnen van zodra al de nodige administratieve handelingen doorlopen zijn. de 
gemeente kan hier zelf weinig aan doen en kan enkel vragen om alles zo snel mogelijk te 
laten opvolgen.  

• Raadslid Bekaert stelt dat het toch onbegrijpelijk is dat hierover vooraf geen overleg 
gepleegd wordt tussen de gemeente, de aannemers en de nutsmaatschappijen. Soms is 
het onvermijdelijk dat bepaalde werken moeten gebeuren, maar hier is Aquafin toch een 
grote speler, werd met hen vooraf niet overlegd? 

• Schepen Goethals bevestigd dat met Aquafin overlegd werd, maar dat zij projecten 
uitvoeren over gans Vlaanderen. Er is voortdurend overleg met Aquafin om de werken zo 
goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het is logisch dat de hinder geminimaliseerd 
wordt door projecten mooi op elkaar te laten aansluiten en te faseren. Er wordt steeds 
naar een zo goed mogelijke fasering gestreefd, maar in de praktijk valt dit soms tegen, 
we kunnen niet anders dan hiermee zo goed mogelijk om te gaan en hierover duidelijk te 
communiceren naar de betrokken inwoners. 

• Raadslid Bekaert stelt nogmaals dat deze manier van werken onbegrijpelijk is. 
• Schepen G. De Roo reageert dat de werken in Donk gebeurden in samenspraak met alle 

nutsmaatschappijen, zo werd de persaanleiding aangelegd in de wegbedding op 
plaatsen waar deze opengebroken werd, op zoveel mogelijk plaatsen wordt ze evenwel 
in de berm aangelegd. Daar ontstaan nu problemen om dat de plannen niet met de 
werkelijkheid stroken. 

• Schepen Goethals stelt dat de gemeente zich enkel kan richten naar de plannen met de 
leidingen zoals die door de nutsmaatschappijen aangeleverd orden. Als die niet met de 
werkelijkheid kloppen kunnen we hier weinig aan doen. Ook voor het geplande werk in 
de Spanjaardshoek werd samengezeten met de verschillende nutsmaatschappijen om te 
trachten te bekomen dat alle leidingen in eens aangelegd worden, maar de 
nutsmaatschappijen werken met verschillende administratieve en juridische procedures 
die blijkbaar niet met elkaar te matchen zijn. Soms is dit inderdaad onbegrijpelijk. 

• Raadslid A. Gobeyn (CD&V) deelt mee dat ze in Eandis al vele jaren trachten te 
bekomen dat werken van nutsmaatschappijen in synergie moeten gebeuren, in de 
praktijk blijken hier dikwijls een aantal struikelblokken in de weg te staan. 
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30. SCHRIFTELIJKE VRAAG VAN RAADSLID DE METSENAERE (N-VA) - 
SNOEIWERKEN IN MALDEGEM 

Graag kom ik hierbij terug om mijn schriftelijke vraag, behandeld gedurende de gemeenteraad 
van 26 november ll. Hierin werd gevraagd om het containerpark gedurende de periode van 
15 oktober tot 15 november gratis te maken voor het aanleveren van groen afval komende van 
afgevallen bladeren op gemeentewegen, zowel als uit private tuinen. De gemeente zou op die 
manier een besparing kunnen realiseren doordat haar personeel en materiaal hiervoor niet langer 
dient ingeschakeld te worden. 
In de optiek van een win-win-situatie: zou het niet kostenefficiënter zijn om enerzijds het 
containerpark gratis te maken voor het binnenbrengen van het groenafval door de Maldegemse 
inwoners, waardoor anderzijds het personeel van de groendienst beschikbaar komt voor het 
snoeien van de gemeentelijke bomen in december (en waardoor alweer een besparing op het 
gemeentelijke budget zou kunnen bereikt worden). 
Intussen stelde ik vast dat de bomen in de Speyestraat gesnoeid werden, hiervoor werd een 
extern bedrijf ingeschakeld van maandag 7 tot maandag 14 december. 
Voor zover ik heb kunnen controleren wordt het snoeien van de bomen uitgevoerd door slechts 
2 personen, met een dagtaak die eindigt om 15u30, en gebruik makend van apparatuur waarover 
ook de gemeente Maldegem beschikt. 
Kunnen onze eigen mensen datzelfde werk niet sneller gedaan krijgen ? We hebben alles 
hiervoor in eigen huis. Enkel een korf voor de hoogtewerker zou hiervoor nog bijkomend moeten 
aangekocht worden. 
Graag had ik de kostprijs vernomen die hiervoor door de gemeente dient te worden betaald ? 
Bespreking: 

• Schepen E. Goethals deelt mee dat voor de snoeiwerken uitgevoerd door een externe 
firma in 2015 een budget voorzien is van 17.494,18€. Zoals aangegeven gebeuren de 
werken met een hoogtewerker, een hakselaar getrokken achter camionette en een 
camionette die de afval kan meenemen. Deze zijn momenteel niet beschikbaar op de 
groendienst. We wegen constant af welke zaken we gaan uitbesteden en welke niet. 
Voor het snoeien is het beter en goedkoper om dit uit te besteden. 

• Raadslid De Metsenaere vindt het vergezocht dat een groendienst niet de mogelijkheid 
zou hebben om dergelijke snoeiwerken uit te voeren. De machines zijn er wel, ze moeten 
echter rijvaardig gemaakt worden. Het is hierbij een stuk makkelijker om alle 
verantwoordelijkheid uit te geven, maar we spenderen hieraan wel € 17.500, terwijl onze 
eigen mensen dit zouden moeten kunnen. We gaan integendeel onze eigen mensen 
verder inzetten voor het legen van bladkorven, wat de kosten nog verder zal opdrijven. 

• Schepen Goethals verduidelijkt dat het hier enkel gaat om snoeiwerken van straatbomen 
waarvoor hoogtewerkers nodig zijn. Andere snoeiwerken worden niet uitbesteed en 
gebeuren door onze groendienst 

• De burgemeester bevestigt dat we de nodige machines niet hebben, we hebben wel een 
verreiker, maar geen hoogtewerker. Ook een hakselaar hebben we niet. 

• Raadslid De Metsenaere repliceert dat hij vaststelde dat dit efficiënter zou kunnen 
gebeuren, gezien de werkdagen van de externe firma blijkbaar niet zo gevuld waren en 
dat het werk niet zo vermoeiend leek dat we dit soort zaken niet in eigen regie zouden 
moeten kunnen doorvoeren.  

• Raadslid A. Gobeyn (CD&V) vestigt er ook de aandacht op dat niet iedereen bladeren 
naar het containerpark kan vervoeren, dus het gratis maken is geen oplossing. 

• Raadslid De Metsenaere stelt nogmaals dat de bladkorven in elk geval geen oplossing 
zijn, soms zijn ze drie uur na het leegzuigen ervan alweer opgevuld. 

 

Auteur: Heidi van Deynse 
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MONDELINGE VRAAG VANWEGE RAADSLID WIM SWYNGEDOUW (OPEN VLD) 
Vraag: 
- Is het mogelijk een overzicht te maken van welke documenten precies op meeting.mobile 

komen en wanneer de L-schijf gebruikt wordt, soms wordt nl. van het ene gebruik gemaakt, 
soms van het andere, dit is niet duidelijk voor ons. 

- Voorzitter K. De Ceuninck antwoordt dat het de uiteindelijk bedoeling is alles op meeting. 
mobile beschikbaar te maken, maar dan moet elk raadslid een tablet of laptop bijhebben. 
Zolang dit niet het geval is kunnen we dit niet doen. Het is evenwel een terechte opmerking 
om alles eens op te lijsten. De secretaris zal hiervoor een overzicht opmaken. 

 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
 
 
De voorzitter deelt mee dat de volgende zitting van de gemeenteraad zal plaatsvinden op 
4 februari 2016 om 19.30 uur. 
 
Hierna eindigt de zitting om 21.35 uur. 
 

 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

 
Gemeentesecretaris Voorzitter 
 
 
 
 
 
Tijs Van Vynckt Koenraad De Ceuninck 
 


