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1. Voorwoord   
 

Maldegem is één van de lokale besturen die al in 2019 start met de nieuwe BBC-regels.  

Er werd hiervoor goedkeuring verleent door de Minister op 26 juni 2018. D.w.z. dat de regels 

van de nieuwe beleids -en beheerscyclus 2020 en het decreet Lokaal bestuur inzake het 

meerjarenplan reeds van toepassing zijn op dit meerjarenplan 2019.  

 

Er wordt geen meerjarenplanaanpassing of budget meer opgemaakt, maar een éénjarig 

meerjarenplan voor 2019. Dat éénjarig meerjarenplan vervangt het budget voor 2019 en 

bevat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor 2019 met de bijbehorende 

ramingen en kredieten voor dat jaar. 

 

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

opmaken. Het éénjarige meerjarenplan voor 2019 is  een gezamenlijk beleidsrapport waarin 

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

opgenomen worden. 

 

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

vaststelling van de rapporten gebeurt door zowel de Gemeenteraad als de Raad voor 

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

ook nog eens het deel van het OCMW goed. 

 

De kasstromen tussen de gemeente en het OCMW worden niet meer budgettair geboekt. 

Dit betekent dat deze stromen (toelage aan het OCMW) niet in het meerjarenplan worden 

opgenomen. De gemeente zorgt er wel voor dat het OCMW Maldegem steeds zijn financiële 

verplichtingen kan nakomen. Als er een liquiditeitstekort ontstaat in het OCMW, dan zal de 

gemeente geld overmaken. 

 

De nieuwe regelgeving beoogt toegankelijker beleidsrapporten, waar meer info is voor 

raadsleden over acties en actieplannen, minder schema’s die minder complex en technisch 

zijn. De kredietbewaking is soepeler doordat de kredieten niet meer gekoppeld worden aan 

de beleidsdomeinen, investeringsenveloppes en prioritaire beleidsdoelstellingen. Er wordt 

niet meer gesproken over een budget en budgetwijziging, alleen van een meerjarenplan en 

meerjarenplanaanpassing. Door de soepelere kredietbewaking zal er maar een beperkt 

aantal aanpassingen per jaar door de raad moeten worden vastgesteld, maar altijd minstens 

1. 

 

Elk jaar moet er ten laatste in september een opvolgingsrapportering voor de raad ter 

beschikking zijn. Deze bevat minstens de volgende elementen: 

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan; 

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het 

lopende jaar; 

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak 

van het meerjarenplan of de aanpassing ervan; 

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s. 
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Voor de decreetgever konden de nieuwe raden het éénjarige meerjarenplan vaststellen in 

de loop van het eerste kwartaal van 2019.  

Om evenwel al meteen vanaf de eerste dag van 2019 over uitvoerbare kredieten te kunnen 

beschikken, konden de uittredende raden er ook voor kiezen om de planning voor 2019 nog 

in 2018 vast te stellen.  

 

De Vlaamse Minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans vraagt hierbij wel dat het 

éénjarige meerjarenplan voor 2019 dan best met de nodige terughoudendheid wordt 

opgesteld.  

Er werd dan ook voor gekozen om in dit eenjarig meerjarenplan geen nieuwe zaken in te 

schrijven maar dit te beperken tot datgene dat in de strategisch meerjarenplannen 2014-

2019 van beide besturen was opgenomen en datgene dat reeds in de loop van 2018 is beslist 

en nog een vervolg kent in 2019.  

Het plan bevat zodoende geen nieuwe beleidskeuzes en bouwt voort op de beide 

meerjarenplannen.  

De nieuwe raden kunnen in de loop van 2019 de initiële planning, waar zij dit wensen, 

bijsturen via een aanpassing van het éénjarige meerjarenplan. Daarnaast zullen deze nieuwe 

raden zich in 2019 moeten richten op de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025. 

 

Het lijkt eenvoudig. Voortbouwen op de bestaande meerjarenplannen en de cijfers 

consolideren.  

Niets is minder waar. Tot op het niveau van de acties werden de beide meerjarenplannen 

ontleed. Beleidsdoelstellingen werden anders geformuleerd, actieplannen aangepast en 

acties toegevoegd of gebundeld.  

 

De stafmedewerker strategie en geïntegreerd lokaal sociaal beleid nam samen met de 

financieel controller de handschoen op en leverden een mooi werkstuk af.  

 

Om de cijfers tussen de beide besturen te consolideren werd er een migratie tussen de 

boekhoudpakketten van de gemeente en het OCMW opgezet. Ook deze horde werd met 

succes genomen door de financieel directeur en haar dienst.  

 

Deze legislatuur sluit af met een financieel evenwicht waarbij voor 2019 het geconsolideerd 

geraamde beschikbaar budgettair resultaat 1.673.051 euro bedraagt en een 

autofinancieringsmarge van 186.023 euro een structureel evenwicht aantoont.  

 

Dit is de vertrekbasis waarmee de nieuwe raden in 2019 aan de slag kunnen.   

 

Wij wensen u een aangename lectuur.  

 

 

 

 

Maldegem, 29 november 2018 

 

Marleen Van den Bussche – Burgemeester   Tijs Van Vynckt – Algemeen directeur
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2. Strategische nota 

De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het geplande 

gemeente- en OCMW-beleid. Het gaat daarbij zowel om het externe (buitenwereld) als het 

interne (organisatie) beleid. De beleidsopties en –doelstellingen worden op een 

geïntegreerde en op elkaar afgestemde manier weergegeven.  

 

In de strategische nota worden vijf strategische doelstellingen opgenomen, waarin de 

doelstellingen van het OCMW en de gemeente vervlochten zijn.   

 

Strategische doelstelling 1: Maldegem leeft en creëert een aangename leefomgeving.   

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door volgende beleidsdoelstellingen:  

• Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan 

met de ruimte. 

• Maldegem stimuleert een betaalbaar en duurzaam woningaanbod. 

• Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en 

levendige leefkernen.  

• Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit het perspectief van een 

voldoende breed onderwijsaanbod. 

• Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van de gemeente. 

 

Strategische doelstelling 2: Maldegem gaat doordacht en duurzaam om met het milieu.  

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door volgende beleidsdoelstellingen:  

• Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en 

leefbaarheid centraal staan. 

• Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke 

weggebruikers. 

• Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium. 

• Maldegem erkent en bewaart het gediversifieerd landschap.  

 

Strategische doelstelling 3: Maldegem werkt en bouwt het economisch knooppunt verder 

uit. 

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door volgende beleidsdoelstelling:  

• Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat. 

 

Strategische doelstelling 4: Maldegem besteedt aandacht aan een optimale dienstverlening 

en een versterkte interne organisatie. 

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door volgende beleidsdoelstellingen:  

• Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, 

aangepast aan de doelgroep. 

• Maldegem streeft naar tevreden medewerkers en zet in op het personeelsbeleid. 

• Het gemeentebestuur en het OCMW zijn geïntegreerd en werken nauw samen. 

• Maldegem werkt efficiënter door verdere digitalisering van de dienstverlening. 

• Maldegem beheerst de organisatie goed. 

 

Strategische doelstelling 5: Maldegem deelt uw zorg en heeft aandacht voor kwetsbare 

doelgroepen.  

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door volgende beleidsdoelstellingen:  

• Maldegem zet in op een kinderopvangbeleid voor alle Maldegemnaren. 
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• Maldegem voert een integraal beleid, zodat alle inwoners van de gemeente 

toegang hebben tot hun sociale grondrechten. 

• Maldegem bestrijdt de (kinder)armoede. 

• Maldegem ondersteunt initiatieven die de uitbouw sociale economie en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. 

• Maldegem zet in op het bewerkstelligen en bevorderen van levenslang en –

bestendig wonen. 

 

Elke beleidsdoelstelling bestaat bovendien uit een of meerdere actieplannen die zullen 

ondernomen worden om de beleidsdoelstelling te realiseren. Een actieplan is met andere 

woorden een verzameling van acties, de concrete stappen die we zullen maken om de 

hogere doelstelling te verwezenlijken.  

Het bestuur heeft ervoor gekozen om in de strategische nota te focussen op de prioritaire 

acties (in plaats van prioritaire actieplannen). Prioritaire acties zijn acties waarover 

gerapporteerd wordt aan de raad. Wanneer een actie prioritair is, wordt het bovenliggende 

actieplan automatisch een prioritair actieplan. Ook de bovenliggende beleidsdoelstelling 

wordt dan prioritair. De prioritaire acties, en de actieplannen en beleidsdoelstellingen waarin 

zij kaderen, worden bestempeld als het prioritair beleid. Een overzicht van de verwachte 

ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie 

en per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties (prioritair beleid) in kaderen, worden in 

het eerste deel van deze strategische nota opgenomen.  

Het niet prioritair beleid valt uiteen in twee delen. Het eerste deel behelst acties die geen 

prioritaire acties zijn, maar wel kaderen in actieplannen en beleidsdoelstellingen die 

bestempeld worden als prioritair beleid (zoals hierboven beschreven). Het zijn dus met 

andere woorden acties die onder een actieplan of beleidsdoelstelling hangen waarin andere 

acties wel prioritaire acties zijn. Een overzicht van het totaal van de verwachte ontvangsten 

en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van de niet prioritaire acties per 

beleidsdoelstelling waar prioritaire acties in kaderen, wordt in dit deel van deze strategische 

nota opgenomen. Het tweede deel van het niet prioritair beleid bestaat uit een overzicht van 

de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen. Deze acties vallen onder 

actieplannen en beleidsdoelstellingen waarin enkel en alleen niet prioritaire acties kaderen.  

 

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met bijhorende 

ramingen van ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de toelichting van dit rapport. 

Bovendien kan dit geraadpleegd worden op de gemeentelijke website via 

https://www.maldegem.be/beleid-budget. 
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SN: Strategische Nota 
 

 

 

  

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 Gemeente en OCMW 

Maldegem(BP2019_2019-0) 
  

2019 - 2019 
  

Laatste inschrijvingsnummer:    650080    

 

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Algemeen Directeur: Van Vynckt Tijs 
 

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Financieel Directeur: Dombret Isabelle 

 

PRIORITAIR BELEID 

1. De verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, 

investeringen en financiering per prioritaire actie en per 

beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen. 

Beleidsdoelstelling: 1-01 : Maldegem verhoogt de leefkwaliteit 

door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte. 
 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

  

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 4.545,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -4.545,00

 Investeringen 

   Uitgaven 72.021,61

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -72.021,61

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actieplan: 1-01-01 : Realisatie toekomstvisie 2050. 

 

Prioritaire actie: 1-01-01-01 : BPA hof ter Ede omzetten RUP 

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om een toekomstvisie voor Maldegem-Centrum te 

ontwikkelen tegen 2050. De grote lijnen binnen deze visie zijn reeds gekend. We wensen in de 

huidige legislatuur deze visie gradueel te verfijnen en reeds enkele deelprojecten uit te voeren. 

1. Het Bijzonder Plan van Aanleg voor Hof ter Ede wordt vervangen door een Ruimtelijk 

UitvoeringsPlan. Het is de bedoeling dit gebied beter te laten aansluiten op wat reeds in een 

eerste ontwerp voor deze toekomstvisie werd voorgesteld. 

2. We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit 

wordt opgenomen in een mobiliteitsplan. 

3. Omdat wij geloven in het particuliere initiatief, zoeken we hoe we deze particuliere initiatieven 

mee vorm kunnen geven binnen deze toekomstvisie. 

 

Prioritaire actie: 1-01-01-03 : Afwerken RUP ikv vrijwaren WUG's. 

Het gemeentebestuur wenst een aantal woonuitbreidingsgebieden (kortweg: WUG) naar de 

toekomst toe te vrijwaren van (verdere) bebouwing. Om deze doelstelling te realiseren zal het 

gemeentebestuur een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken waarin enkele 

gebieden een open ruimte-bestemming zullen krijgen zoals landbouw, bos en natuur, eventueel 

met recreatief medegebruik (nadruk op zachte recreatie zoals wandelen, fietsen, spelen, rust,...).  

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 27.021,61

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -27.021,61

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 27.021,61

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -27.021,61

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00



 

Gemeentebestuur & OCMW Maldegem - strategisch meerjarenplan 2019 10 

 

De respectieve RUPs zullen opgemaakt worden door een planteam bestaande uit de dienst 

ruimtelijke ordening en Veneco. 

Het betreft volgende gebieden: 

1. WUG Reesinghe: het WUG situeert zich in de oksel van de Brugse Steenweg  en de Koning 

Albertlaan; aan de oostzijde sluit het gebied aan bij het park van het beschermde kasteeldomein 

van Reesinghe. Het woonlint langsheen de Koning Albertlaan en de Brugse Steenweg worden niet 

mee opgenomen. 

2. WUG Adegem-Dorp: dit WUG ligt ingesloten tussen de woonzone langsheen N9 (noorden), 

Adegem-Dorp (oosten), Kallestraat en zijstraten (zuiden) en het bedrijventerrein Krommewege. 

Het gebied wordt in twee delen verdeeld door De Beke (waterloop 2de categorie). De opdracht 

beperkt zich tot het gedeelte ten zuiden van De Beke; dit past binnen de goedgekeurde visie van 

het masterplan Adegem. 

De kredieten zijn voorzien tot en met 2018. Eventueel worden er niet gebruikte kredieten 

overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden. 
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Beleidsdoelstelling: 1-03 : Maldegem zet in op maximale spreiding 

en participatie vh vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen. 

 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actieplan: 1-03-03 : In elke leefkern is er basisinfrastructuur met oog 

op ontmoeting en deelname aan VT-activiteiten. 

De inwoners en de verenigingen vinden in elke leefkern voldoende basisinfrastructuur, met 

gelegenheid tot ontmoeting en deelname aan diverse vrijetijdsactiviteiten. De infrastructuur 

voldoet aan de huidige en toekomstige behoeften. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Prioritaire actie: 1-03-03-02 : Realisatie van het bibliotheekfiliaal te Kleit. 

De uitleenpost van Kleit krijgt een ander en beter geschikt onderkomen met het oog op de 

optimale invulling van het gemeentelijk patrimonium en rationeel energieverbruik, zonder dat we 

hiervoor de kwaliteit van de dienstverlening laten verminderen. 

 

 

 

 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 187.420,54

   Ontvangsten 8.226,00

   Saldo -179.194,54

 Investeringen 

   Uitgaven 33.933,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -33.933,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 33.933,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -33.933,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actieplan: 1-03-05 : Ondersteunen van het vrijetijdsaanbod door 

derden. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actie: 1-03-05-02 : Evenementenbeleid evalueren en proces optimaliseren. 

Het integraal proces 'ondersteuning externe evenementen' wordt in eigen beheer verder 

uitgeschreven. Belangrijk hierbij is de onderlinge afstemming van alle relevante, vaak 

dienstgerelateerde reglementeringen en deelprocessen. Vervolgens zorgen we voor een 

praktische uitwerking en vertaling ervan. De ondersteuning van externe evenementen wordt 

gecoördineerd vanuit het UiT-loket. We evalueren  deze ondersteuning op basis van het aantal 

aanvragen voor evenementen, de omloopsnelheid van het proces en de algemene tevredenheid 

bij de gebruikers. Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. De kredieten zijn 

voorzien tot en met 2018. Eventueel worden er niet gebruikte kredieten overgedragen zodat deze 

actie kan afgewerkt worden. 

  

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 14.933,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -14.933,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 183.919,54

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -183.919,54

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 1-04 : Maldegem ondersteunt en faciliteert 

scholen vanuit perspectief v/e voldoende breed 

onderwijsaanbod. 
 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

 

Actieplan: 1-04-02 : Maldegem profileert zich als onderwijsgemeente. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

 

Actie: 1-04-02-04 : vzw schoolcomité Adegem-Kleit: omgevingsaanleg plein, nieuwe 

toegang en bibliotheekfiliaal in Kleit. 

We zorgen voor een omgevingsaanleg van het plein, een nieuwe toegang en het bibliotheekfiliaal. 

Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. Er werd een toelage voorzien t.b.v. 

244.000 euro voor de school die de werken zal uitvoeren via hun aannemer. De kredieten zijn 

voorzien tot en met 2018. De niet gebruikte kredieten worden overgedragen zodat deze actie kan 

afgewerkt worden. 

 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 2.650,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -2.650,00

 Investeringen 

   Uitgaven 143.174,92

   Ontvangsten 196.285,00

   Saldo 53.110,08

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

2019

Exploitatie

  Uitgaven 2.650,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -2.650,00

Investeringen

  Uitgaven 143.174,92

  Ontvangsten 196.285,00

  Saldo 53.110,08

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00
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Actie: 1-04-02-05 : GBS Kruipuit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte. 

Basisschool Kruipuit profileert zich als een plattelandsschool en diende subsidieprojecten in, ikv 

het project pimp je speelplaats en PDPO III - platteland plus (Project "Gek op Groen"). De weide 

achter de school wordt aangekocht en ingericht. De weide zal worden omgebouwd tot een 

nieuwe ontmoetingsruimte voor zowel de school als de hele buurt. 

 

Actie: 1-04-02-07 : GBS Kruipuit: Renovatie schoolgebouw Kruipuit. 

We starten een bouwdossier op om de mogelijkheden te onderzoeken om de gebouwen te 

renoveren of om een nieuwbouw te plaatsen. 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 80.000,00

   Ontvangsten 52.085,00

   Saldo -27.915,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actie: 1-04-02-08 : Vzw schoolcomité Adegem- Kleit: aankoop grond en 

gebruiksovereenkomst opmaken. 

De gemeente koopt grond voor vzw schoolcomité Adegem en Kleit. Het OCMW verkoopt gronden 

aan de school, zodat de school kan bijbouwen. Op termijn zal een gebruiksovereenkomst worden 

opgesteld met oog op het gezamenlijk gebruik van de openbare speelruimte. 

 

 

Actie: 1-04-02-09 : School vzw Zusters Maricolen: Samenwerkingsovereenkomst ikv 

nieuwbouw en opmaak RUP Hof ter Ede. 

De school vzw Zusters Maricolen voert een DBFM-procedure. De gemeente zet het BPA om in een 

RUP, zodat de school de verdere ontwikkeling kan realiseren. Er wordt een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld inzake het gezamenlijk gebruik van het patrimonium. 

 

  

2019

Exploitatie

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Investeringen

  Uitgaven 52.000,00

  Ontvangsten 144.200,00

  Saldo 92.200,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 2-01 : Maldegem streeft naar een duurzame 

gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. 
 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

 

Actieplan: 2-01-02 : Voorbeeldfunctie vervullen via de aanpak van eigen 

werken. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actie: 2-01-02-06 : Inzetten op handhaving op vlak van overlast, milieu en ruimtelijke 

ordening. 

We maken deel uit van de intergemeentelijke handhavingscel Veneco. Het doel is de hinder van 

elke bouw- en milieuovertreding zo snel mogelijk weg te nemen. 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 78.632,63

   Ontvangsten 27.299,40

   Saldo -51.333,23

 Investeringen 

   Uitgaven 2.332.274,08

   Ontvangsten 617.750,45

   Saldo -1.714.523,63

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 10.500,00

   Ontvangsten 23.550,00

   Saldo 13.050,00

 Investeringen 

   Uitgaven 50.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -50.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 5.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -5.000,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actieplan: 2-01-03 : Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten. 
 

 

Actie: 2-01-03-06 : Realisatie SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide). 

De studie wordt afgerond tegen 2019, zodat we dit project kunnen uitvoeren in 2019.  Het project 

moet afgerond zijn tegen eind 2020, willen we aanspraak maken op de subsidiëring. 

 

Actie: 2-01-03-10 : Opstart SPAM-project in het Vossenhol-Pollepelstraat. 

In 2014 werd de studiefase voor het SPAM-project opgestart voor de realisatie van een 

gescheiden stelsel voor het Vossenhol met aansluiting naar de bestaande riolering in de 

Bogaardestraat. De looptijd van dit project bedraagt 5 jaar. Dit project is ingediend voor 

subsidiëring voor riolering. De uitvoering is wellicht voorzien in 2020. 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 2.239.685,08

   Ontvangsten 617.750,45

   Saldo -1.621.934,63

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 912.079,90

   Ontvangsten 240.904,85

   Saldo -671.175,05

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 160.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -160.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actie: 2-01-03-12 : Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg). 

Het SPAM-dossier omvat de aansluiting van de riolering van Middelburg op het zuiveringsstation 

van Maldegem (Krielstraat) welke in een volledig bovengemeentelijk dossier is vervat (SPAM 11), 

hieraan gekoppeld hangt de realisatie van een gedeelte gravitaire riolering in Gemeentelijk 

aandeel (SPAM 13) om het vervolgtraject te kunnen uitvoeren in de toekomst. Het reeds 

opgestarte project is voorzien om begin 2021 in uitvoering te gaan. 

 

 

 

Actie: 2-01-03-14 : Realisatie SPAM 9 (Sanering Begijnewatergang fase 2). 

Het SPAM-project omvat de omlegging van de Begijnewatergang ter voorkoming van 

wateroverlast in de Rapenbrugstraat en de aanleg van een gescheiden stelsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 255.820,47

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -255.820,47

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 561.784,71

   Ontvangsten 342.845,60

   Saldo -218.939,11

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actieplan: 2-01-04 : Inzetten op een vermindering van de CO2 uitstoot 

met 20% tegen 2020. 
Dit actieplan is opgemaakt in navolging van het burgemeesterconvenant dat is afgesloten in 

2015. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

 

Actie: 2-01-04-01 : Nemen van maatregelen in kader van het klimaatbeleidsplan (SEAP-

plan). 

De plechtige ondertekening van het Burgemeestersconvenan vond plaats in maart 2015. In de 

zomer 2015 ontvingen we door het studiebureau een voorontwerp voor het SEAP, met de 

nulmeting en een actieplan.Het SEAP werd op 23 juni 2016 goedgekeurd in de gemeenteraad. 

Volgende onderdelen van het SEAP werden reeds uitgevoerd: gratis bouwadvies voor inwoners, 

landbouw-infoavond, info-avond groepsaankoop zonnepanelen, energie-investeringen zwembad, 

organisatie MOS-dag voor scholen, organisatie 2 energie-fit sessies voor de inwoners, wekelijkse 

mailing 'Donderdag Veggiedag'. 

 

  

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 68.132,63

   Ontvangsten 3.749,40

   Saldo -64.383,23

 Investeringen 

   Uitgaven 42.589,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -42.589,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 41.300,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -41.300,00

 Investeringen 

   Uitgaven 42.589,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -42.589,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 2-02 : Maldegem beoogt een leefbare en 

veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers. 
 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actieplan: 2-02-01 : Voorrang geven aan fietsers en voetgangers. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actie: 2-02-01-01 : Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van 

de zwakke weggebruiker. 

Op basis van een continu bijgehouden inventaris en vaststellingen ter plaatse wordt jaarlijks een 

deelproject uitgevoerd. 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 26.246,57

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -26.246,57

 Investeringen 

   Uitgaven 2.311.840,13

   Ontvangsten 30.000,00

   Saldo -2.281.840,13

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 2.188.156,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -2.188.156,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 200.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -200.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actie: 2-02-01-02 : Investeren in fietsenstallingen. 

Op strategische plaatsen in de nabijheid van het gemeentelijk patrimonium worden veilige 

fietsenstallingen voorzien. We willen immers zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen en willen 

dus zoveel mogelijk obstakels die het fietsgebruik hinderen, wegwerken. 

 

Actie: 2-02-01-04 : Westeindestraat opnieuw inrichten met fiets -en voetpaden. 

In de bestaande situatie bevindt er zich in de Westeindestraat een zeer brede asfaltweg met een 

aanliggende betonstrook wat de foutieve indruk geeft van een fietssuggestiestrook, én een 

aanliggende kasseistrook wat een parkeerstrook moet voorstellen. Deze vermeende 

parkeerstrook is echter veel te smal, waardoor de geparkeerde auto’s op de betonstrook staan. 

Het voetpad is voldoende breed, maar de doorgang wordt wat bemoeilijkt door de nog 

aanwezige elektriciteitspalen. Er zijn geen afgebakende parkeervoorzieningen. Dit heeft als 

gevolg dat er geen structuur is voor het parkeren en de ruimte niet optimaal benut wordt. Dit 

zorgt er eveneens voor dat fietsers aan de kant worden gedrumd, omdat wagens, die de zich iets 

te ver van de boordsteen parkeren, de rijbaanbreedte (doordat geparkeerd wordt aan beide 

zijden) wat beperken. Om de fietser meer veiligheid te bieden, alsook meer comfort, wordt er in 

het ontwerp voorzien om een verhoogd aanliggend fietspad aan te leggen. Hiervoor wordt ook 

het voetpad vernieuwd om zo een aansluitend geheel te vormen. De op- en neerwaartse 

bewegingen ter hoogte van opritten worden beperkt door het gebruik van inritbanden. Zo blijven 

het voetpad en fietspad vlak doorlopen over de gehele lengte. Het bestaande wegdek wordt 

opgebroken en aangepast voor de aansluiting met het vernieuwde voet- en fietspad. Een nieuwe 

afwateringsgoot zorgt voor betere waterafvoer. Er wordt voorzien in afgebakende 

parkeerstroken en een afgebakende bushalte. Waar de Westeindestraat smaller wordt, is er geen 

plaats meer voor parkeerstroken en versmalt de rijbaan. 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 10.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -10.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 1.978.156,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -1.978.156,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actieplan: 2-02-02 : Streven naar een veilige schoolomgeving. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actie: 2-02-02-01 : Infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen 

uitvoeren. 

Voor de scholen voorzien we in de strategische meerjarenplanning een  budget voor specifieke 

maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid in de buurt van de scholen. In 2014 en 

2015 hadden we aandacht voor Kleit. In 2017-2018  komt de gemeentelijke basisschool van de 

Kruipuit aan bod en in 2018-2019 de omgeving van de school in Strobrugge. 

 

Actieplan: 2-02-03 : Inzetten op toegankelijkheid van de gemeente. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 49.430,70

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -49.430,70

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 49.430,70

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -49.430,70

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 3.246,57

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -3.246,57

 Investeringen 

   Uitgaven 21.753,43

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -21.753,43

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actie: 2-02-03-01 : Aanpassingen aan het openbaar domein uitvoeren om de 

toegankelijkheid te bevorderen. 

Met het oog op de verhoging van de toegankelijkheid voeren we diverse, noodzakelijke  

aanpassingen binnen het openbaar domein uit. Zo zullen we onder andere de voetpaden ter 

hoogte van de bushalten aanpassen, zodat mensen gemakkelijk kunnen op- of afstappen. Het 

bestuur volgt het advies van de stuurgroep 'mensen met een beperking' om verhoogde 

busperrons aan te leggen n.a.v. nieuwe infrastructuurwerken. 

 

 

Actieplan: 2-02-04 : Ontwikkeling van een duurzaam mobiliteit. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actie: 2-02-04-01 : Finaliseren mobiliteitsplan. 

Met de nodige externe expertise zetten we verder in op de opmaak van een oriëntatienota, een 

synthesenota en een beleidsplan met toepassing van het STOP-principe. Deze actie werd reeds 

opgestart in de vorige legislatuur. De niet gebruikte kredieten worden overgedragen zodat deze 

actie kan afgewerkt worden. In 2019 zouden we een subsidie mogen verwachten. 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 3.246,57

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -3.246,57

 Investeringen 

   Uitgaven 21.753,43

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -21.753,43

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 23.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -23.000,00

 Investeringen 

   Uitgaven 52.500,00

   Ontvangsten 30.000,00

   Saldo -22.500,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actie: 2-02-04-07 : Parking Sint-Anna zwembad wordt uitgebreid. 

De parking aan het Sint-Anna zwembad wordt uitgebreid.  

Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. De niet gebruikte kredieten worden 

overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden. 

 

  

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 30.000,00

   Saldo 30.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 2-03 : Maldegem gaat op een duurzame wijze 

om met het patrimonium. 
 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

 

Actieplan: 2-03-01 : Voorbeeldfunctie vervullen bij het beheer van het 

gemeentelijk patrimonium. 

 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

 

Actie: 2-03-01-07 : Samen met IOED wordt een beheersplan opgesteld voor het 

dorpsgezicht van Maldegem. 

Het gemeentebestuur kan voor het onderhoudswerken, restauratiewerken,- renovatiewerken 

aan gemeentelijke beschermde monumenten- en dorpsgezichten beroep doen op een 

erfgoedpremie. Hiervoor is een goedgekeurd beheersplan van de betreffende monumenten 

nodig. Het IOED zal aangesproken worden voor de opmaak van een beheersplan van Maldegem-

centrum en de kerksite van Middelburg. 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 39.200,00

   Ontvangsten 42.502,00

   Saldo 3.302,00

 Investeringen 

   Uitgaven 207.551,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -207.551,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 17.000,00

   Ontvangsten 35.002,00

   Saldo 18.002,00

 Investeringen 

   Uitgaven 150.051,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -150.051,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actie: 2-03-01-09 : Bestemming vastleggen en beheersplan opmaken voor Sint-Anna 

kasteel. 

Zoals in actie 2-03-01-07 voorzien ondersteunt de Vlaamse overheid gemeentebesturen in het 

onderhoud, de restauratie en renovatie van gemeentelijke beschermde monumenten en 

dorpsgezichten, wanneer een gemeentelijk beheersplan voor het betreffende gebouw is 

opgemaakt. Het bestuur wenst uitdrukkelijk het Sint-Annakasteel prioritair naar voor te schuiven. 

 

  

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 40.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -40.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 12.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -12.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 3-01 : Maldegem creëert en behoudt een 

economisch vriendelijk handelsklimaat. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

 

Actieplan: 3-01-07 : Realisatie industrieterrein. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

 

Actie: 3-01-07-01 : Realisatie rondpunt en fietspad Krommewege. 

We realiseren een rondpunt en leggen een fietspad aan in de Krommewege. 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 81.982,00

   Ontvangsten 60.000,00

   Saldo -21.982,00

 Investeringen 

   Uitgaven 815.760,53

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -815.760,53

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 815.760,53

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -815.760,53

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 344.307,30

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -344.307,30

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actie: 3-01-07-02 : Realisatie omlegging Crommewegewatergang ifv optimalisatie 

bestaand industrieterrein. 

Voor de bestrijding van de wateroverlast wordt voorzien in de aanleg van een bufferbekken op 

de Crommewegewatergang door Veneco, waarbij de toevoer- en afvoerleidingen met de 

Industrielaan het gemeentelijk aandeel vormen. Hierbij wordt de Crommewegewatergang deels 

omgelegd zodoende deze niet meer onder bestaande bebouwingen vloeit. 

 

 

 

Actie: 3-01-07-03 : Realisatie verbindingsgracht van het zuidelijk bufferbekken met de 

Kampelbeek. 

We realiseren een verbindingsgracht van het zuidelijk bufferbekken met de Kampelbeek. 

 

  

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 120.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -120.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 351.453,23

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -351.453,23

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 4-02 : Maldegem creëert een laagdrempelig, 

toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt aangepast ad 

doelgroep. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actieplan: 4-02-03 : De digitale dienstverlening blijft een belangrijk 

aandachtspunt. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actie: 4-02-03-04 : Digitalisatie evenementenloket. 

We digitaliseren het evenementenloket: een aanspreekpunt waar alle organisatoren van 

Maldegemse evenementen terecht kunnen. 
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Beleidsdoelstelling: 5-10 : Maldegem bestrijdt de kinderarmoede. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

 

Actieplan: 5-10-01 : Introduceren van budgetstandaard. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actie: 5-10-01-01 : Verfijnen en evalueren van het reglement aanvullende steun en 

zorgeloze kindertijd. 

We verfijnen en evalueren het reglement aanvullende steun en zorgeloze kindertijd. 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 127.400,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -127.400,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 127.400,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -127.400,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 127.400,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -127.400,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 5-12 : Maldegem zet in op het bewerkstelligen 

en bevorderen van levenslang- en bestendig wonen. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actieplan: 5-12-01 : Opstart en installatie woonzorgzone aan de hand 

van samenwerking met verschillende zorgactoren. 

 
Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties 

Actie: 5-12-01-01 : Participatie en co-creatie traject organiseren.  

We organiseren een participatie en co-creatie traject inzake de opstart en installatie van de 

woonzorgzone. 

 

NIET PRIORITAIR BELEID 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 3.500,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -3.500,00

 Investeringen 

   Uitgaven 35.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -35.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 3.500,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -3.500,00

 Investeringen 

   Uitgaven 35.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -35.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 3.500,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -3.500,00

 Investeringen 

   Uitgaven 35.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -35.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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1. Totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor 

exploitatie, investeringen en financiering van de niet-

prioritaire acties of actieplanen per beleidsdoelstelling waar 

prioritaire acties of actieplannen in kaderen.  

 

Beleidsdoelstelling: 1-01 : Maldegem verhoogt de leefkwaliteit 

door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte. 

 

Actieplan: 1-01-01 : Realisatie toekomstvisie 2050. 

Geen niet prioritaire acties 

Actieplan: 1-01-03 : Streven naar een veilige en leefbare gemeente. 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie 1-01-03-01 Inzetten op handhaving via de GAS reglementering. 

Voor wat betreft de sanctionerende bevoegdheid in het kader van de Gemeentelijke 

Administratieve Sancties (GAS) blijven we verder samen werken met de Provinciaal 

Sanctionerend GAS-ambtenaar. 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 4.545,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -4.545,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actieplan: 1-01-04 : Streven naar parkbegraafplaatsen. 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie 1-01-04-01-Saneren van begraafplaatsen ikv realisatie parkbegraafplaatsen. 

Op de begraafplaatsen van Donk en Middelburg wordt zoveel mogelijk gesaneerd en vrije ruimte 

gecreëerd door ontknekeling, waar mogelijk. Mogelijks wordt ook vrije ruimte gecreëerd door 

aankoop van bijkomende gronden van de kerkfabrieken. Waar mogelijk worden in Middelburg 

ook grafkelders verwijderd. 

De vrije ruimte wordt zodanig ingericht om te komen tot parkbegraafplaatsen. 

 
 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 4.545,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -4.545,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

2019

Exploitatie

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Investeringen

  Uitgaven 20.000,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -20.000,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

2019

Exploitatie

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Investeringen

  Uitgaven 20.000,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -20.000,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00
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Actieplan: 1-01-05 : Uitvoering geven aan het kerkenbeleidsplan. 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie 1-01-05-01 Investeren in mogelijke nevenbestemmingen of herbestemming 

van de kerken. 

Het gemeentebestuur investeert mee in de mogelijke bestemmingsuitbreiding van de kerken. 

 

Niet prioritaire actie 1-01-05-02 Toekomstige bestemming kerk Middelburg maakt deel uit 

masterplan vertrekkende v erfgoedwaarde site. 

De toekomstige bestemming van de kerk van Middelburg maakt deel uit van het masterplan 

vertrekkende van erfgoedwaarde van deze site. 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 25.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -25.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 25.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -25.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 1-03 : Maldegem zet in op maximale 

spreiding en participatie vh vrijetijdsaanbod en levendige 

leefkernen. 

 

Actieplan: 1-03-03 : In elke leefkern is er basisinfrastructuur met oog 

op ontmoeting en deelname aan VT-activiteiten. 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie: 1-03-03-01 : Renovatie en uitbreiden KUMA-gebouwen, incl. polyvalente 

ruimte en de Redekiel. 

Het bestuur wil  door renovatie en uitbreiding van de KUMA enerzijds plaats bieden voor de 

werking van de KUMA, de Academie voor Woord, Muziek en Dans, de Muziekmaatschappij en 

Jeugdhuis-JOC de Redekiel. Anderzijds wil het bestuur een oplossing bieden voor de 

huisvestingsproblematiek bij fuiven en andere evenementen. In het nieuwe gebouw wordt ook 

minstens één ruimte voorzien die permanent als expositieruimte kan gebruikt worden.  

Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. De kredieten zijn voorzien tot en met 

2018. Eventueel worden er niet gebruikte kredieten overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt 

worden. 

 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 19.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -19.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie: 1-03-03-03 : Uitbouw sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke 

speelruimten. 

We voorzien in extra laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren via kleine 

ingrepen in de openbare ruimte en op speelterreinen. We denken hierbij aan extra voetbalgoals, 

bankjes, open barbecueplaats, aanleg van basketbalpleintjes, petanquebanen, outdoor fitness, ... 

In eerste instantie concentreren we ons op een nieuwe en/of 'jonge' wijk. 

 

Niet prioritaire actie: 1-03-03-08 : Goede uitbouw van het speelweefsel Middelburg. 

We voorzien een goede uitbouw van het speelweefsel voor Middelburg aan de kasteelsite. 

 

Niet prioritaire actie: 1-03-03-09 : Plaatsen sporttoestellen op pleintjes. 

Om de sportparticipatie en beweging van kinderen en jongeren te stimuleren willen we 

sporttoestellen installeren op verschillende plaatsen in Maldegem. De opzet is om deze 

toestellen in te planten in wijken, dorpskernen, speelpleintjes, openbare ontmoetingsplaatsen, ... 

zodat jongeren in hun directe omgeving aan sport/beweging kunnen doen. We opteren voor 

eenvoudige, veilige en duurzame sporttoestellen zoals voetbaldoelen, basketdoelen, enz. 

De kredieten zijn voorzien tot en met 2018. Eventueel worden er niet gebruikte kredieten 

overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden 

2019

Exploitatie

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Investeringen

  Uitgaven 9.000,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -9.000,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

2019

Exploitatie

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Investeringen

  Uitgaven 10.000,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -10.000,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00
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Actieplan 1-03-04: Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er 

bijzondere aandacht voor kansengroepen. 

Niet prioritaire Acties 

  

Niet prioritaire actie: 1-03-04-01: Vrijetijdsdiensten, OCMW en Welzijnsschakels werken samen 

moo verhoogde participatie kansengroepen. 

In het kader van Lokale Netwerken, zoals voorzien in het Participatiedecreet, voeren we de 

afsprakennota 'vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in Maldegem 2014-2019' verder uit. 

De gemeentelijke vrijetijdsdiensten organiseren toeleidings- en begeleidingsactiviteiten, die 

ervoor zorgen dat de doelgroep op een laagdrempelige manier in aanraking komt met het 

gemeentelijke vrijetijdsaanbod en de locaties waar deze activiteiten doorgaan. We werken voor 

deze actie nauw samen met het OCMW in het algemeen, en met de inclusieambtenaar in het 

bijzonder. Bij alle activiteiten van de vrijetijdsdiensten worden er 10% voorbehouden plaatsen 

voor deze doelgroepen voorzien tot 14 dagen vóór aanvang van de activiteit. We betalen voor 

deze doelgroepen het inschrijvingsgeld. Na screening door het OCMW wordt er een terugbetaling 

van het inschrijvingsgeld voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging voorzien voor kinderen 

van gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of van kinderen die behoren tot 

de doelgroep van kansarmen. 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 3.501,00

   Ontvangsten 8.226,00

   Saldo 4.725,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actieplan: 1-03-05: Ondersteunen van het vrijetijdsaanbod door 

derden. 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie: 1-03-05-01 : Voorzien in een projectfonds met subsidies voor initiatieven die 

de buurtsamenhang bevorderen. 

We beschikken over een reglement projectsubsidies voor culturele, gemeenschapsvormende en 

buurtversterkende initiatieven. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de lokale verankering en 

de betrokkenheid van de buurtbewoners. 

 

 

 

 

2019

Exploitatie

  Uitgaven 3.501,00

  Ontvangsten 8.226,00

  Saldo 4.725,00

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 183.919,54

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -183.919,54

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

2019

Exploitatie

  Uitgaven 4.000,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -4.000,00

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00



 

Gemeentebestuur & OCMW Maldegem - strategisch meerjarenplan 2019 39 

 

Niet prioritaire actie 1-03-05-03 : Ondersteuning socio-culturele verenigingen via 

subsidiereglement cultureel werk.  

Elke specifiek voor cultuur erkende Maldegemse vereniging die ook lid is van de algemene 

vergadering van de cultuurraad, komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie via het 

subsidiereglement basis- en werkingssubsidies voor cultuur erkende Maldegemse verenigingen 

van 14 december 2016. Hiertoe wordt jaarlijks een subsidiebedrag van in totaal 19.000 euro 

voorzien (het decreet voor lokaal cultuurbeleid = minstens 0,80 euro per inwoner). Het reglement 

wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd/ geoptimaliseerd. 

 

Niet prioritaire actie 1-03-05-04 : Ondersteuning van de kermis- en wijkcomités. 

We stimuleren een gezond en positief kermis- en feestbeleid. We ondersteunen initiatieven ter 

versterking van het sociale weefsel op basis van een transparante reglementering: 

- de kermissen in de vijf leefkernen komen in aanmerking voor een nominale subsidiëring. 

- de overige kermis- en wijkcomités kunnen rekenen op een logistieke ondersteuning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Exploitatie

  Uitgaven 19.000,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -19.000,00

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

2019

Exploitatie

  Uitgaven 18.592,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -18.592,00

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 1-03-05-05 : Ondersteuning van het jeugdwerk via het gemeentelijk 

subsidiereglement. 

De gemeente blijft  investeren in de jeugdbewegingen en het jeugdwerk, ic: 

- werkingssubsidies voor jeugdbewegingen 

- kampsubsidies voor de jeugdbewegingen 

- subsidiëring voor kadervorming van jongeren 

- jaarlijkse toelage voor de werking van de jeugdraad 

 

Niet prioritaire actie 1-03-05-06 : Ondersteuning van het jeugdwerk via het subsidiereglement 

volgens overeengekomen convenanten.  

Binnen het voorziene krediet voorzien we ondermeer subsidies voor Oranje, een vzw met 

specifieke aandacht voor personen met een beperking, het jeugdhuis De Redekiel, 

jeugddansvereniging Katootje en het jeugdverbroederingscomité. De evaluatie gebeurt aan de 

hand van een door hen in te dienen jaarverslag, inclusief een financiële verantwoording. De 

gemeente garandeert in de convenanten met deze organisaties jaarlijks een subsidie, die niet zal 

dalen ten opzichte van 2014, ook niet wanneer de Vlaamse subsidies zouden krimpen. 

 

 

 

 

 

 

2019

Exploitatie

  Uitgaven 19.950,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -19.950,00

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

2019

Exploitatie

  Uitgaven 30.087,50

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -30.087,50

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00



 

Gemeentebestuur & OCMW Maldegem - strategisch meerjarenplan 2019 41 

 

Niet prioritaire actie 1-03-05-07 : Ondersteuning van de erkende sportverenigingen via een 

subsidiereglement.  

De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis 

van een subsidiereglement. Het huidige reglement 'kwaliteitsvolle sportclubs' is in werking 

getreden vanaf 1 september 2014. Maldegem besliste dat de budgetdaling vanuit Vlaanderen 

geen impact op de uitbetaling van de middelen aan de sportverenigingen mag hebben. Het 

inzaaien en bemesten van de sport grasvelden  blijft een taak van de groendienst, het maaien 

wordt toegewezen aan de respectieve clubs. 

 

Niet prioritaire actie 1-03-05-08 : Ondersteuning van sportverenigingen met jeugdwerken en 

accent op professionalisering samenwerking. 

Het reglement op de impulssubsidies werd in de loop van 2014 geactualiseerd binnen het kader 

van het  decreet lokaal sportbeleid. Het bestuur heeft het standpunt ingenomen dat de 

verminderde subsidiëring van Vlaanderen geen impact mag hebben op de uitbetaling van de 

financiële middelen aan de verenigingen. 

 

 

 

 

 

 

2019

Exploitatie

  Uitgaven 42.900,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -42.900,00

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

2019

Exploitatie

  Uitgaven 20.019,90

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -20.019,90

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 1-03-05-09 : We organiseren jaarlijks een vrijwilligers- en laureatenhulde. 

Mensen die zich op een of ander domein binnen de diverse actoren van de vrijetijd verdienstelijk 

hebben gemaakt, evenals wie zich belangloos inzet binnen de vrijetijdssector, verdient extra 

aandacht. Daarom wil het bestuur al deze mensen bedanken voor hun inzet. 

 

Niet prioritaire actie 1-03-05-10 : Ondersteuning projecten mbt N/Z-relaties onder impuls van een 

N/Z ambtenaar.  

Via het subsidiereglement van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ondersteunen wij 

projecten met betrekking tot 4de pijlerprojecten en de Noord-Zuidrelaties, gelinkt aan de 

inwoners van Maldegem. We oefenen een interne controle uit op de verdeling van de gelden 

naar deze projecten of naar eventuele noodhulp, op basis van de criteria in de statuten en het 

reglement. De gemeentelijke administratie ondersteunt en faciliteert de acties van de ROM en de 

N/Z-verenigingen en trekt de gemeentelijke initiatieven. Het gemeentebestuur voert zijn 

engagement uit om aan de hand van een groeipad de toelagen voor de projecten voor 

ontwikkelingssamenwerking tegen 2020 op te trekken naar 20.000 euro. 

 

 

 

 

 

 

2019

Exploitatie

  Uitgaven 7.128,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -7.128,00

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

2019

Exploitatie

  Uitgaven 20.742,14

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -20.742,14

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 1-03-05-11 : Derdewereldprojecten voorstellen. 

Elk jaar kiest een van de verbroederingsgemeenten een project omtrent ontwikkelingshulp. Elke 

gemeente ondersteunt financieel het gekozen project. Indien Maldegem een project kiest,  wordt 

de financiële inbreng van onze gemeente verdubbeld. 

 

  

2019

Exploitatie

  Uitgaven 1.500,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -1.500,00

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling 1-04: Maldegem ondersteunt en faciliteert 

scholen vanuit perspectief van een voldoende breed 

onderwijsaanbod.  

 

Actieplan: 1-04-02: Maldegem profileert zich als onderwijsgemeente 

Niet prioritaire acties 

 

Niet prioritaire actie 1-04-02-01 : Promotie Maldegem als onderwijsgemeente. 

In samenwerking met alle Maldegemse scholen en het Zwin College uit Nederland wordt een 

werkcollege georganiseerd rond een thema dat de scholieren aanbelangt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Exploitatie

  Uitgaven 2.650,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -2.650,00

Investeringen

  Uitgaven 11.174,92

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -11.174,92

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

2019

Exploitatie

  Uitgaven 1.000,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -1.000,00

Investeringen

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 1-04-02-03 : De bib zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van 

nieuwe technologieën.  

De gemeente wenst ook de RFID te installeren in de het BIB filiaal te Kleit. Dit is een 

zelfuitleenbalie, zoals die reeds aanwezig is in de hoofdbibliotheek. In 2018 werd er een fablab 

geïnstalleerd in de hoofdbib. Er is jaarlijks een budget voorzien voor gebruiksmateriaal. 

 

Niet prioritaire actie 1-04-02-10 : School Donk: Vernieuwen erfpachtovereenkomst en aankoop 

nieuw meubilair polyvalente ruimte. 

We vernieuwen de erfpachtovereenkomst en kopen nieuw meubilair aan voor de polyvalente 

ruimte. 

 

  

2019

Exploitatie

  Uitgaven 1.650,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -1.650,00

Investeringen

  Uitgaven 11.174,92

  Ontvangsten 0,00

  Saldo -11.174,92

Financiering

  Uitgaven 0,00

  Ontvangsten 0,00

  Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 2-01 : Maldegem streeft naar een duurzame 

gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. 

 

Actieplan: 2-01-02 : Voorbeeldfunctie vervullen via de aanpak van 

eigen werken. 

Niet prioritaire acties 

 

 

Niet prioritaire actie 2-01-02-01 : Wagenparkplan uitvoeren met aandacht voor de hedendaagse 

duurzaamheidsaspecten van ons wagenpark. 

Bij het hernieuwen van ons wagenpark besteden we ook aandacht aan de hedendaagse 

duurzaamheidsaspecten van ons wagenpark. We verlagen het aantal wagens in ons wagenpark, 

we verminderen het aantal dieselvoertuigen en zetten in op autodelen (zie actie 2-01-04-05) en 

kiezen voor duurzame wagens. Sinds 2018 leased de gemeente een elektrisch voertuig dat in 

eerste instantie dient voor de technische dienst, maar ook poule wagen kan dienen. Voor dit 

project hebben we een subsidie gewonnen. 

 

 

 

 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 5.500,00

   Ontvangsten 23.550,00

   Saldo 18.050,00

 Investeringen 

   Uitgaven 50.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -50.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 5.500,00

   Ontvangsten 23.550,00

   Saldo 18.050,00

 Investeringen 

   Uitgaven 30.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -30.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 2-01-02-02 : Duurzaam omgaan met de openbare verlichting. 

We onderzoeken of de verlichting langs wegen kan afgebouwd worden (doven tussen bepaalde 

uren behalve op gevaarlijke plaatsen).  Hiertoe werken we samen met Eandis in het kader van 

hun regiomasterplan 'Openbare verlichting Meetjesland', en calculeren dit in naar aanleiding van 

nieuwe wegenis en/of de vervanging van de straatverlichting. Tevens vervangen we stelselmatig 

de huidige openbare verlichting door LED verlichting. 

  
Actieplan: 2-01-03 : Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten. 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie 2-01-03-01 : Realisatie SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef). 

We vernieuwen de riolering en bijgaande wegenis in de Kleitkalseide en de Lievevrouwedreef. 

Hierbij laten we grachtinlaten afkoppelen van het rioleringsnet en we nemen maatregelen voor 

het beperken van wateroverlast in het centrum van Kleit. 

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 20.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -20.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 350.000,00

   Ontvangsten 34.000,00

   Saldo -316.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 2-01-03-04: Realisatie SPAM 12 (Spanjaarshoek-Kruisken-Heulendonk). 

We voorzien in wegenis en rioleringswerken in de Spanjaardshoek, het Kruisken en Heulendonk, 

met herwaardering van het grachtenstelsel en de aanleg van een conform 

dubbelrichtingsfietspad langsheen het vooropgestelde tracé. 

Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. De kredieten zijn voorzien tot en met 

2018. Eventueel worden er niet gebruikte kredieten overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt 

worden.  

 

Niet prioritaire actie 2-01-03-05 : Realisatie SPAM 15 (IBA's). 

We voorzien Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA) voor de realisatie van de 

rode zone volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de Vlaamse Milieu Maatschappij. Zoals 

ook bij diverse SPAM-projecten staat ook hiertegenover een subsidiëring vanwege de Vlaamse 

Milieu Maatschappij. 

 

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 100.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -100.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 200.000,00

   Ontvangsten 34.000,00

   Saldo -166.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 2-01-03-15 : Realisatie RENO-project in het 't Rivierenhof. 

Dit renovatieproject is noodzakelijk in het kader van de bestrijding van wateroverlast in het 

Rivierenhof. 

Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. De kredieten zijn voorzien tot en met 

2018. De niet gebruikte kredieten worden overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden. 

 

Niet prioritaire actie 2-01-03-19 : Realisatie SPAM 17: Drukriolering Vossenhol (excl. Veldstraat). 

SPAM17 is het vervolg van SPAM16 welke als voorwaarde werd gesteld aan de subsidiëring van 

het project SPAM16, dit project moet aansluitend uitgevoerd worden na SPAM 16. Het project 

bevindt zich in voorbereidende fase. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 2-01-03-21 : Realisatie SPAM 30: Sanering Urselweg tot Pot- en 

Zuidhoutstraat. 

Het afvalwater van de Urselweg loost momenteel in grachten en vooral in het eerste deel van de 

Urselweg in Kleit-Centrum is een hoge concentratie van afvalwater dat via grachten in de 

waterloop de Ede vloeit, de bestaande inbuizingen zitten in dermate slechte staat dat een 

vernieuwing zich opdringt. Dit project voorziet de aanleg van een gescheiden stelsel waardoor de 

oppervlaktewaterkwaliteit verbeterd. Aan dit project is een bovengemeentelijk deel verbonden. 

 

Niet prioritaire actie 2-01-03-22 : Renovatie riolering Maldegem centrum: Stationstraat. 

Maldegem realiseert stapsgewijze het gescheiden stelsel in het centrum van Maldegem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 10.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -10.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 10.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -10.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 2-01-03-23 : REN0 6: Afkoppeling verdunning regio Broekelken. 

Een GIP fiche werd voorbereid voor aanvraag subsidie bij de VMM, afhankelijk van de opname op 

het kwartaalprogramma wordt dit project voorbereid voor uitvoering. 

 

Niet prioritaire actie 2-01-03-24 : Realisatie SPAM19: Kerselare, Vierweegse. 

Een GIP fiche wordt voorbereid voor aanvraag subsidie bij de VMM, afhankelijk van de opname 

op het kwartaalprogramma wordt dit project voorbereid voor uitvoering. Dit houd tevens het 

verder optimaliseren van het fietspad richting Adegem zoals bij SPAM12 werd uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 10.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -10.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 10.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -10.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 2-01-03-25 : Realisatie SPAM 26: Drukriolering Warmestraat - Celieplas - 

Waleweg. 

Een GIP fiche wordt voorbereid voor aanvraag subsidie bij de VMM, afhankelijk van de opname 

op het kwartaalprogramma wordt dit project voorbereid voor uitvoering. 

 

 

Actieplan: 2-01-04 : Inzetten op een vermindering van de CO2 uitstoot 

met 20% tegen 2020. 

Dit actieplan is opgemaakt in navolging van het burgemeesterconvenant dat is afgesloten in 

2015. 

Niet prioritaire Acties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 10.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -10.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 26.833,00

   Ontvangsten 3.749,00

   Saldo -23.084,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 2-01-04-05 : De gemeente Maldegem en het OCMW voorzien autodeel 

wagens voor de burgers en het personeel. 

In samenspraak met Cambio wordt één wagen als dienstwagen ter beschikking gesteld voor alle 

personeelsleden uit hoofde van hun functieopdracht bij de gemeente. Deze wagen kan na de 

diensturen en in het weekend via het Cambiosysteem gereserveerd worden door de inwoners 

van Maldegem. De tweede wagen werd geplaatst aan het zwembad, waarbij de inwoners van 

Maldegem van deze wagen kunnen gebruik maken via een reservatiesysteem, beheerd door 

Cambio. 

 

Niet prioritaire actie 2-01-04-06 : De gemeente en het OCMW faciliteren fietsleasing voor de 

medewerkers. 

De medewerkers kunnen instappen op een lease project voor fietsen. Het bestuur geeft een 

korting op de kostprijs indien men de vooropgestelde aantal ritten, afhankelijk van de afstand, 

behaalt. 

 

 

  

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 14.833,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -14.833,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie   

   Uitgaven 12.000,00

   Ontvangsten 3.749,00

   Saldo -8.251,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 2-02 : Maldegem beoogt een leefbare en 

veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers. 

 

Actieplan 2-02-01: Voorrang geven aan fietser en voetgangers.  

Geen niet prioritaire acties. 

 

Actieplan 2-02-02: Streven naar een veilige schoolomgeving.  

Geen niet prioritaire acties. 

 

Actieplan: 2-02-03 : Inzetten op toegankelijkheid van de gemeente. 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie 2-02-03-06 : Handhaving toegankelijkheid 

Er wordt ingezet op het naleven van de normen inzake toegankelijkheid die in de verschillende 

gemeentelijk reglementen werden opgenomen. Indien nodig zullen bijkomende artikelen in deze 

reglementen worden opgenomen om de toegankelijkheid binnen de gemeente te garanderen. 
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Niet prioritaire actie 2-02-03-07 : Toegankelijkheidslabel "welkom" blijven toepassen. 

We garanderen dat personen met een beperking a.d.h.v. toegankelijkheidslabel "welkom" 

kunnen nagaan of ze toegang hebben tot of kunnen deelnemen aan gemeentelijke activiteiten. 

 

Niet prioritaire actie 2-02-03-08 : De gemeente is een integraal toegankelijke gemeente. 

We ondernemen acties om medewerkers te overtuigen van de noodzaak van een geïntegreerde 

aanpak om van de gemeente een integraal toegankelijke gemeente te maken. 

 

Niet prioritaire actie 2-02-03-09 : Toegankelijkheid en Universal Design zijn voorwaarden bij 

opstart en uitvoering nieuwe projecten. 

Toegankelijkheid en Universal Design wordt als voorwaarde meegenomen bij de start en 

uitvoering van nieuwe projecten. 
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Niet prioritaire actie 2-02-03-10 : We organiseren sensibiliseringsacties. 

We organiseren acties naar de burgers, adviesraden, handelaars en andere externe diensten om 

het integraal gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid bekend te maken. 

 

Actieplan: 2-02-04 : Ontwikkeling van een duurzaam mobiliteit. 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie 2-02-04-04 : Uitvoeren van maatregelen in het kader van verkeersveiligheid. 

Jaarlijks voorzien we een budget om, op voorstel van onder andere de verkeerscel, kleine 

ingrepen uit te voeren die de verkeersveiligheid ten goede komen. In het centrum van Maldegem 

voorzien we enkele fietsstraten. 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 23.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -23.000,00

 Investeringen 

   Uitgaven 52.500,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -52.500,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 23.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -23.000,00

 Investeringen 

   Uitgaven 27.500,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -27.500,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 2-02-04-09 : Afremmen van de snelheid van het verkeer in de Speyestraat. 

In de Speyestraat voorzien we een plateau en verschillende asverschuivingen om de snelheid te 

verminderen. 

Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. De niet gebruikte kredieten worden 

overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden. 

 

Niet prioritaire actie 2-02-04-10 : We richten de Edestraat in als een woonerf. 

Een studiebureau en de dienst Mobiliteit onderzoeken de verschillende mogelijkheden. Een van 

de voorstellen zal worden uitgevoerd.   

 

 

  

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 25.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -25.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 2-03 : Maldegem gaat op een duurzame wijze 

om met het patrimonium. 

 

Actieplan: 2-03-01 : Voorbeeldfunctie vervullen bij het beheer van het 

gemeentelijk patrimonium. 

 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie 2-03-01-01 : Analyses uitvoeren m.b.t. energiegebruik in gebouwen en 

maatregelen uitvoeren die uit analyses volgen. 

In functie van het huidige energiegebruik van de gemeentelijke gebouwen laten we analyses 

uitvoeren en starten we met de uitvoering van maatregelen die volgen uit de analyses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 17.000,00

   Ontvangsten 35.002,00

   Saldo 18.002,00

 Investeringen 

   Uitgaven 98.051,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -98.051,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 24.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -24.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 2-03-01-02 : Opnetten recyclagepark en stockbeheer magazijn ordenen. In 

kaart brengen noden ikv opslagruimte. 

Via kleine ingrepen binnen de recurrente middelen optimaliseren we het dienstverlenende 

karakter van de site in de Bloemestraat. We voorzagen in 2015 een luifel ten behoeve van het 

gemeentelijk wagen- en machinepark aan de achterkant van het magazijn. In 2018 werd een 

dossier voorbereid met het oog op de realisatie in 2019. Op de site werden in 2018 verhardingen 

aangebracht, zodat alles beter gestockeerd kan worden. 

 

Niet prioritaire actie 2-03-01-05 : Asbest verwijderen uit de openbare gebouwen aan de hand van 

inventarissen. 

Op basis van de opgemaakte inventarissen worden stelselmatig asbesthoudende materialen 

verwijderd. In 2019 krijgt de gemeente een subsidie. Hiervoor dient een plan te realiseren over 

de komende jaren. 

 
 

 

 

 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 17.000,00

   Ontvangsten 35.002,00

   Saldo 18.002,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie 2-03-01-10 : Aanpassingswerken uitvoeren aan het Politiegebouw. 

De gevel van het politiehuis in gewapend cementbeton vertoont veel tekenen van betonrot. Alle 

zichtbare en de nog vast te stellen schade wordt hersteld. 

Er wordt een krediet voorzien voor inbraakpreventiemaatregelen aan het politiehuis en een 

snelle maateregel om bepaalde bureau ruimtes te koelen tijdens de zomer. 

 

Niet prioritaire actie 2-03-01-11 : Finaliseren van de benedenverdieping en omgeving van het 

Sint-Anna kasteel. 

In de vorige legislatuur werd het Sint Anna kasteel gerenoveerd. Deze werken zijn wenselijk voor 

een goede conservering van het gebouw onder meer binnen de beschermingsplicht en voor een 

toekomstige bestemming voor met al dan niet een gedeeltelijk publieke functie. Tevens moet het 

gebouw ook voldoen aan de normen van de energiezuinigheid. In 2019 zijn er nog kredieten 

voorzien voor:  

- gordijnen voor ramen gelijkvloerse verdieping  (10 ramen)  

-aanleg integraal toegankelijk terras met voorzieningen 

-vernieuwen inkomdeur 

 

 

 

 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 55.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -55.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 19.051,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -19.051,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actieplan: 2-03-02 : Ruimte bieden voor cultuur-historische 

mogelijkheden van het erfgoed. 

Niet prioritaire Actieplannen 

 

Niet prioritaire actie 2-03-02-01 Kerk HH Petrus en Paulus, bezoekerscentrum en kasteelsite zijn 

de drie ankerpunten van Middelburg. 

Tezamen met de kerk van de HH Petrus en Paulus en het bezoekerscentrum is ook de kasteelsite, 

zoals gevisualiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen, een van de drie ankerpunten van 

Middelburg.(oude acties:2-03-02-01, 2-03-02-02, 2-03-02-03). 

 

Niet prioritaire actie: 2-03-02-05 We organiseren, participeren en ondersteunen zelf acties ifv 

cultuurhistorische beeld v Middelburg. 

Als gemeentebestuur organiseren, participeren en ondersteunen we zelf acties in functie van het 

cultuurhistorische beeld van Middelburg (Oude acties: 2-03-02-05, 2-03-02-06, 3-01-06-03). 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 22.200,00

   Ontvangsten 7.500,00

   Saldo -14.700,00

 Investeringen 

   Uitgaven 57.500,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -57.500,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Investeringen 

   Uitgaven 30.000,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -30.000,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 21.500,00

   Ontvangsten 7.500,00

   Saldo -14.000,00

 Investeringen 

   Uitgaven 27.500,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -27.500,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00



 

Gemeentebestuur & OCMW Maldegem - strategisch meerjarenplan 2019 62 

 

Niet prioritaire actie: 2-03-02-08 Inventarisatie funerair erfgoed. 

Op de Maldegemse begraafplaatsen beoordelen we de graven op hun eventuele esthetische, 

volkskundige en geschiedkundige waarde. Waardevolle graven worden zo veel mogelijk 

behouden. 

 

  

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 700,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -700,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Beleidsdoelstelling: 3-01 : Maldegem creëert en behoudt een 

economisch vriendelijk handelsklimaat. 

 

Actieplan: 3-01-01 : Dienstverlening uitbouwen in functie van de 

lokale economie. 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie: 3-01-01-01 We ondersteunen de lokale economie. 

De gemeente zet verder in op een positief handelsklimaat in onze gemeente. Daarom beschikken 

we over een dienst lokale economie en een lokale economieambtenaar, die nauw samenwerkt 

met de lokale economieactoren, actief in onze gemeente. 

We richten ons op een verhogen van de dynamiek van de handelswijken en optimaliseren de 

verbinding tussen de handelskernen en Maldegem-centrum. We begeleiden startende bedrijven 

en stimuleren initiatieven voor mobiele winkels in de kleinere leefkernen. 

 

 

 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 81.982,00

   Ontvangsten 60.000,00

   Saldo -21.982,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 19.982,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo -19.982,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Niet prioritaire actie: 3-01-01-02 Ondersteunen van de lokale handelaars door uitgifte van een 

geschenkbon. 

De gemeente geeft een geschenkbon uit, te innen bij de plaatselijke middenstand. Deze M-bon 

werd op 26 november 2015 officieel voorgesteld. Dit project wordt blijvend opgevolgd en 

geëvalueerd. 

 

 

Actieplan: 3-01-05 : Beperken van de ecologische voetafdruk. 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie: 3-01-05-01 Promoten van de lokale consumptie en productie, met continue 

aandacht voor de korte keten. 

We faciliteren en stimuleren de mogelijkheid voor plaatselijke landbouwers en telers om eigen 

gekweekte producten aan te bieden op de wekelijkse maandagmarkt. 

 

 

  2019

 Exploitatie 

   Uitgaven 62.000,00

   Ontvangsten 60.000,00

   Saldo -2.000,00

 Investeringen 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00

 Financiering 

   Uitgaven 0,00

   Ontvangsten 0,00

   Saldo 0,00
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Actieplan 3-01-07: Realisatie industrieterrein.  

Geen niet prioritaire acties.  

 

 

Beleidsdoelstelling: 4-02 : Maldegem creëert een laagdrempelig, 

toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt aangepast ad 

doelgroep. 

 

Actieplan: 4-02-03 : De digitale dienstverlening blijft een belangrijk 

aandachtspunt. 

Niet prioritaire acties 

 

Niet prioritaire actie 4-02-03-02 : Implementatie digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning 

en e-loket voor notarisinlichtingen. 

De afdeling Ruimte en Milieu implementeert de digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning 

en zet in op een e-loket voor notarisinlichtingen. 
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Actieplan: 4-02-05 : Optimalisatie dienstverlening. 

Niet prioritaire Acties 

 

Niet prioritaire actie 4-02-05-01 Evalueren en uitwerken dienstverleningsconcept. 

We evalueren het huidige dienstverleningsconcept en implementeren een (ver)nieuw(t) 

dienstverleningsconcept.  
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2. Overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire 

acties kaderen 

1-02: Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de 

ruimte. 

1-06: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van de gemeente. 

2-04: Maldegem erkent en bewaart het gediversifieerd landschap. 

4-04: Maldegem streeft naar tevreden medewerkers en zet in op het personeelsbeleid. 

4-05: Het gemeentebestuur en OCMW van Maldegem zijn geïntegreerd en werken nauw samen.  

4-06: Maldegem werkt efficiënter door verdere digitalisering van de dienstverlening. 

4-07: Maldegem beheerst de organisatie goed. 

5-08: Maldegem zet in op een kinderopvangbeleid voor alle Maldegemnaren. 

5-09: Maldegem voert een integraal beleid, zodat alle inwoners toegang hebben tot hun sociale 

grondrechten.  

5-10: Maldegem ondersteunt initiatieven die de uitbouw sociale economie stimuleren.  

 

Voor meer detail van actieplannen en acties van bovenstaande beleidsdoelstellingen, zie 

overzicht in toelichting. 
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3. Financiële nota  
De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit: 

 

Het financieel doelstellingenplan (M1) 

De staat van het financieel evenwicht (M2) 

Het overzicht van de kredieten (M3). 

 

 

Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan 

Het financieel doelstellingenplan bevat per beleidsdoelstelling en voor elk jaar waarop het 

meerjarenplan betrekking heeft: 

• het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire 

beleidsdoelstellingen (zoals opgenomen in de strategische nota);  

• het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de niet prioritaire 

beleidsdoelstellingen 

• het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het verrichtingen zonder 

beleid gelijkblijvend beleid).  
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Schema M2 de staat van het financieel evenwicht 

 

De BBC methodologie streeft een dubbel evenwichtscriterium na: 

• Toestandsevenwicht: het resultaat op kasbasis moet elk jaar groter of gelijk zijn aan 0. 

• Structureel evenwicht: de autofinancieringsmarge moet enkel in het laatste jaar van het 

meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. 

 

 

 

 

 

 

 

M2: Staat van het financieel evenwicht
Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 Gemeente en 

OCMW Maldegem(BP2019_2019-0)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer:    650080

Gemeente en OCMW Maldegem Maldegem Algemeen Directeur: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Financieel Directeur: Dombret Isabelle

2019

     1.880.623 

-6.254.855

-4.374.232

391.613

-3.982.619

5.640.986

1.658.367

0

1.658.367

2019

     1.880.623 

           1.709.285 

         171.338 

Budgettair resultaat

I. Exploitatiesaldo

a. Ontvangsten 34.527.706

b. Uitgaven 32.647.084

II. Investeringssaldo

a. Ontvangsten 1.043.596

b. Uitgaven 7.298.451

III. Saldo exploitatie en 

investeringenIV. Financieringssaldo

a. Ontvangsten 2.588.882

b. Uitgaven 2.197.269

V. Budgettair resultaat van het 

boekjaarVI. Gecumuleerd budgettair 

resultaat vorig boekjaarVII. Gecumuleerd budgettair 

resultaatVIII. Onbeschikbare gelden

IX. Beschikbaar budgettair 

resultaat

Autofinancieringsmarge

I. Exploitatiesaldo

II. Netto periodieke aflossingen

a. Periodieke aflossingen            1.878.353 

b. Periodieke terugvordering               169.068 

III. Autofinancieringsmarge
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De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is gelijk aan de autofinancieringsmarge 

vermeerderd met de periodiek aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële 

schuld op 31 december van het vorig boekjaar. 

 

 

 

 

Het geconsolideerd beeld van alle entiteiten: AGB, gemeente en OCMW geeft volgende 

cijfers: 

 

 

2019

171.338

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

-1.264.331

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 785.360

1.878.353

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

I. Autofinancieringsmarge

II. Correctie op de periodieke aflossingen

2019

- Gemeente en OCMW 1.658.367

- AGB Maldegem 342.903

2.001.270

- Gemeente en OCMW 171.338

- AGB Maldegem -110.253

61.085

- Gemeente en OCMW 785.360

- AGB Maldegem -230.305

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 555.055

Geconsolideerd financieel evenwicht

I. Beschikbaar budgettair resultaat

Totaal beschikbaar budgettair resultaat

II. Autofinancieringsmarge

Totale Autofinancieringsmarge

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
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Schema M3 - Overzicht van de kredieten 

Dit schema geeft per budgettaire entiteit (Gemeente en OCMW) de kredieten weer voor de uitgaven en de ontvangsten. Het is op dit niveau dat 

de kredietbewaking van belang is. Indien één van die cijfers zou moeten wijzigen, dan is een aanpassing van het meerjarenplan nodig. 
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4. Toelichting 
 

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het 

ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken 

een beslissing te kunnen nemen. 

De toelichting bestaat uit: 

 

• een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1); 

• een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2); 

• de investeringsprojecten (schema T3); 

• een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4); 

• een overzicht van de financiële risico’s: een omschrijving van de financiële risico’s 

die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur 

beschikt of kan beschikken om die risico’s te dekken;  

• een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor 

de opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het 

vorige beleidsrapport. 

• een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met ontvangsten 

en uitgaven 

• uitleg mb.b.t. interne organisatie 

• een overzicht van de personeelsbezetting 

• een overzicht van de budgethouders 

• toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen 

• overzicht van de deelnemingen 

• overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de 

periode 2014-2019 

• een overzicht van de investeringen opgenomen in het meerjarenplan 

• een overzicht van de toegekende subsidies opgenomen in het meerjarenplan 

• een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met ontvangsten 

en uitgaven 

 

 

Alle documentatie is terug te vinden op https://www.maldegem.be/beleid-budget 
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Schema T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar 

functionele aard  

 

 

  

Grondgebonden zaken

2.214.330,04 5.402.626,99

23.152.393,82 3.232.559,55

20.938.063,78 -2.170.067,44

83.000,00 5.369.882,39

340.761,02 647.750,45

257.761,02 -4.722.131,94

1.878.353,13 0

2.450.000,00 0

571.646,87 0

Vrije Tijd en Vorming

10.575.788,02 5.393.790,75

724.148,77 1.726.958,97

-9.851.454,85 -3.666.831,78

421.560,62 325.437,77

0 52.085,00

-421.560,62 -273.352,77

0 318.916,00

Ontvangsten 0 138.882,31

Saldo 0 -180.033,69

9.060.547,50

5.691.460,72

-3.369.086,78

1.098.570,53

3.000,00

-1.095.570,53

0,00

0,00

0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 Gemeente en 

OCMW Maldegem(BP2019_2019-0)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer:    650080

Gemeente en OCMW Maldegem Algemeen Directeur: Van Vynckt Tijs

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Financieel Directeur: Dombret Isabelle

2019
Algemene financiering

Exploitatie Exploitatie

Financiering

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Investeringen

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Saldo

Ontvangsten

Uitgaven

Exploitatie

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Interne werking en 

veiligheid

Uitgaven

Investeringen

Ontvangsten

Saldo

Investeringen

Burger en Welzijn

Uitgaven

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Financiering

Exploitatie

Uitgaven

Saldo

Financiering

Ontvangsten

Saldo

Investeringen

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Ontvangsten

Saldo

Financiering

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Exploitatie

Uitgaven

Financiering

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

2019

Ontvangsten

Saldo

Investeringen

Uitgaven
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Schema T2 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar 

economische aard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 Gemeente en OCMW 

Maldegem(BP2019_2019-0)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer:    650080

Gemeente en OCMW Maldegem Algemeen Directeur: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Financieel Directeur: Dombret Isabelle

2019

      32.050.528 

596.555

0

- aan andere entiteiten 2

2. Andere financiële uitgaven 5.250

C. Rechthebbenden uit het overschot van het 

5. Andere operationele uitgaven 98.283

B. Financiële uitgaven

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan 

schulden

591.305

- aan financiële instellingen 591.303

- aan besturen van de eredienst 81.908

- aan niet-confessionele levensbeschouw elijke 0

- aan andere begunstigden 394.382

- aan de politiezone 2.579.693

- aan de hulpverleningszone 570.257

- aan intergemeentelijke samenw erkingsverbanden (IGS) 613.787

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 480.000

- aan w elzijnsverenigingen 1.469.612

- aan andere OCMW-verenigingen 0

4. Toegestane werkingssubsidies 6.189.640

- aan de districten 0

- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0

f. Andere personeelskosten 610.664

g. Pensioenen 287.857

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 1.261.007

c. Niet vastbenoemd niet-onderw ijzend personeel 7.971.810

d. Onderw ijzend personeel ten laste van bestuur 0

e. Onderw ijzend personeel ten laste van andere overheden 1.127.069

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 18.193.393

a. Politiek personeel 533.770

b. Vastbenoemd niet-onderw ijzend personeel 7.662.223

I. Exploitatie-uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten 6.308.205
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II. Exploitatieontvangsten 2019

33.638.537

1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

- Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen en boetes

3. Werkingssubsidies

a. Algemene w erkingssubsidies

- Gemeentefonds

- Andere algemene w erkingssubsidies

- van de federale overheid

- van de Vlaamse overheid

- van de provincie

- van de gemeente

- van het OCMW

- van andere entiteiten

b. Specif ieke w erkingssubsidies

- van de federale overheid

- van de Vlaamse overheid

- van de provincie

- van de gemeente

- van het OCMW

- van andere entiteiten

4. Recuperatie individuele hulpverlening

5. Andere operationele ontvangsten

889.169

0

III. Exploitatiesaldo 1.880.623

0

157.420

3.008.906

B. Financiële ontvangsten

C. Tussenkomst door derden in het 

3.187.347

1.568.805

1.618.543

0

0

0

0

2.527.347

0

0

0

5.424

433.421

329.101

11.965.271

8.777.923

6.245.152

2.532.771

A. Operationele ontvangsten

3.735.789

14.771.152

14.442.051

7.697.127

6.311.504
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2019

A. Investeringen in financiële vaste activa 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 

soortgelijke entiteiten

0

3. OCMW-verenigingen 0

4. Andere financiële vaste activa 0

B. Investeringen in materiële vaste activa              6.254.545 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 

vaste activa

                 6.254.545 

a. Terreinen en gebouw en

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa 0

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa 682.907

D. Toegestane investeringssubsidies 361.000

- aan de districten

- aan autonome provinciebedrijven (APB)

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)

- aan w elzijnsverenigingen

- aan andere OCMW-verenigingen

- aan de politiezone

- aan de hulpverleningszone

- aan intergemeentelijke samenw erkingsverbanden (IGS)

- aan niet-confessionele levensbeschouw elijke gemeenschappen

- aan besturen van de eredienst

- aan andere begunstigden 0

73.000

12.000

0

0

I. Investeringsuitgaven

                          1.373.953 

                          4.559.957 

                             308.634 

0

0

0

0

0

0

0

0

288.000

0
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2019

A. Verkoop van financiële vaste activa 3.000

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 

soortgelijke entiteiten
0

3. OCMW-verenigingen 0

4. Andere financiële vaste activa 3.000

B. Verkoop van materiële vaste activa 310.575

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 

vaste activa
0

a. Terreinen en gebouw en

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa 310.575

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 730.021
- van de federale overheid 30.186

- van de Vlaamse overheid 699.835

- van de provincie 0

- van de gemeente 0

- van het OCMW 0

- van andere entiteiten

III. Investeringssaldo -6.254.855

Saldo exploitatie en investeringen -4.374.232

II. Investeringsontvangsten

310.575

0

0

0

0

0
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I. Financieringsuitgaven 2019

A. Vereffening van financiële schulden              1.878.353 

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en 

leasings
1.878.353

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen 

en leasings
0

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 318.916

1. Toegestane leningen 318.916

- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 318.916

- aan w elzijnsverenigingen 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0

- aan de politiezone 0

- aan de hulpverleningszone 0

- aan intergemeentelijke samenw erkingsverbanden (IGS) 0

- aan besturen van de eredienst 0

- aan niet-confessionele levensbeschouw elijke gemeenschappen 0

- aan andere begunstigden 0

2. Toegestaan betalingsuitstel 0

D. Vooruitbetalingen 0

E. Kapitaalsverminderingen 0

II. Financieringsontvangsten 2019

A. Aangaan van financiële schulden 2.450.000
- opname van leningen en leasings bij f inanciële instellingen 2.450.000

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0

B. Aangaan van niet-financiële schulden 0

C. Vereffening van toegestane leningen en 

betalingsuitstel

138.882

1. Terugvordering van toegestane leningen 138.882

a. Periodieke terugvorderingen 138.882

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0

2. Vereffening van betalingsuitstel 0

D. Vereffening van vooruitbetalingen 0

E. Kapitaalsvermeerderingen 0

F. Bijdragen en schenkingen niet 

gekoppeld aan operationele

0

III. Financieringssaldo           391.613 

Budgettair resultaat van het 

boekjaar
-3.982.619
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Schema T3 Investeringsprojecten 

Dit schema geeft een overzicht van alle investeringsprojecten gelinkt aan een prioritaire 

actie. 

 

 

 

 

 

vóór MJP in MJP
vóór 

MJP
in MJP na MJP

I. UITGAVEN 38.511 27.022       65.532   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa 38.511 27.022 65.532

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3: Investeringsproject: BPA hof ter Ede omzetten RUP (1-01-01-01: 

BPA hof ter Ede omzetten RUP)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN    125.070   14.933     140.003   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 14.933 14.933

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 14.933 14.933

a. Terreinen en gebouwen 10.000 10.000

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen 4.933 4.933

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa

D. Toegestane investeringssubsidies 125.070 125.070

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa -            

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3: Investeringsproject: Realisatie van het bibliotheekfiliaal te Kleit. (1-

03-03-02: Realisatie van het bibliotheekfiliaal te Kleit.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 2.662 25045 80.000     107.707   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 25.045 80.000 105.045

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 25.045 80.000 105.045

a. Terreinen en gebouwen 25.045 80.000 105.045

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa 2.662 2.662

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN 52.085  52.085,00   

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 52.085 52.085

Schema T3: Investeringsproject: Inrichting weide GBS Kruipuit. (1-04-02-05: 

GBS Kruipuit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte.)

Reeds 

gerealiseerd
Nog te realiseren

Totaal
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 52.000       52.000   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 52.000 52.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 52.000 52.000

a. Terreinen en gebouwen 52.000 52.000

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN 144.200      144.200   

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa 144.200 144.200

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 144.200 144.200

a. Terreinen en gebouwen 144.200 144.200

b. Wegen en andere infrastructuur

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3: Investeringsproject: School Adegem verkoop en aankoop gronden 

realisatie nieuwbouw school. (1-04-02-08: Vzw schoolcomité Adegem en Kleit: 

gebruiksovereenkomst opmaken.)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren

Totaal

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 64.759     14.490   912.079        1.540.619      2.531.947   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 892.949 1.540.619 2.433.568

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 892.949 1.540.619 2.433.568

a. Terreinen en gebouwen 465.000 465.000

b. Wegen en andere infrastructuur 427.949 1.540.619 1.968.568

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa 64.759 14.490 19.130 98.379

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN 240.905        1.010.268      1.251.173   

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 240.905 1.010.268 1.251.173

Schema T3: Investeringsproject: Realisatie SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- 

Weide). (2-01-03-06: Realisatie SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide))

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 45.183     39.660   160.000 3160000     3.404.843   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 100.000 3.160.000 3.260.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 100.000 3.160.000 3.260.000

a. Terreinen en gebouwen 100.000 100.000

b. Wegen en andere infrastructuur 3.160.000 3.160.000

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa 45.183 39.660 60.000 144.843

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN       2.424.567       2.424.567   

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.424.567 2.424.567

Schema T3: Investeringsproject: Opstart SPAM 16-project in het Vossenhol-

Pollepelstraat. (2-01-03-10: Opstart SPAM-project in het Vossenhol-Pollepelstraat.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 62.911            24.830          255.820              -        343.561   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 50.000 50.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 50.000 50.000

a. Terreinen en gebouwen 50.000 50.000

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa 62.911 24.830 205.820 293.561

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3: Investeringsproject: Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg). 

(2-01-03-12: Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg).)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal
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vóór MJP in MJP
vóór 

MJP
in MJP na MJP

I. UITGAVEN 80.474 561.785 900000     1.542.258   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 435.160 900.000 1.335.160

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 435.160 900.000 1.335.160

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en andere infrastructuur 435.160 900.000 1.335.160

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa 80.474 126.625 207.098

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN 342.846        85.711          428.557   

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 342.846 85.711 428.557

Schema T3: Investeringsproject: Realisatie SPAM 9 (Sanering begijnewatergang 

fase 2). (2-01-03-14: Realisatie SPAM 9 (Sanering Begijnewatergang fase 2))

Reeds 

gerealiseerd
Nog te realiseren

Totaal

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 42.589       42.589   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 42.589 42.589

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 42.589 42.589

a. Terreinen en gebouwen 42.589 42.589

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3: Investeringsproject: Klimaatbeleidsplan (SEAP-plan). (2-01-04-01: 

Nemen van maatregelen in kader van het klimaatbeleidsplan (SEAP-plan).

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 200.000     200.000   

A. Investeringen in financiële vaste activa

4. Andere financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 200.000 200.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 200.000 200.000

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en andere infrastructuur 200.000 200.000

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3: Investeringsproject: Realisatie fietsassen en voetpaden. (2-02-01-

01:Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de 

zwakke weggebruiker.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 60.007            52.919   10.000     122.926   

A. Investeringen in financiële vaste activa

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 

soortgelijke entiteiten

3. OCMW-verenigingen

4. Andere financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 60.007 52.919 10.000 122.926

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa60.007 52.919 10.000 122.926

a. Terreinen en gebouwen 60.007 52.919 10.000 122.926

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN            11.000    11.000,00   

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 11.000 11.000

Schema T3: Investeringsproject: RealisatieFietsenstallingen. (2-02-01-02:Investeren 

in fietsenstallingen.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 4.162          120.838   1.978.156        2.103.156   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 1.978.156 1.978.156  

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.978.156 1.978.156  

a. Terreinen en gebouwen -               

b. Wegen en andere infrastructuur 1.978.156 1.978.156  

c. Roerende goederen -               

d. Leasing en soortgelijke rechten -               

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa 4.162 120.838 125.000

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN                   -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3: Investeringsproject: Inrichiting Westeindestraat (2-02-01-

04:Westeindestraat opnieuw inrichten met fiets -en voetpaden.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 51.573            57.064   49.431     158.067   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 51.573 57.064 49.431 158.067

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa51.573 57.064 49.431 158.067

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en andere infrastructuur 51.573 57.064 49.431 158.067

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3: Investeringsproject:verkeersveilige maatregelen schoolgebouwen (2-02-

02-01:Infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen 

uitvoeren.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 90.131            71.068   21.753     182.953   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 90.131 71.068 21.753 182.953

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa90.131 71.068 21.753 182.953

a. Terreinen en gebouwen 90.131 71.068 21.753 182.953

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

Schema T3:toegankelijkheid openbaar domein (2-02-03-01:Aanpassingen aan het 

openbaar domein uitvoeren om de toegankelijkheid te bevorderen.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 89.976       89.976   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa 89.976 89.976

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN 30.000  30.000,00   

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 30.000 30.000

Schema T3:mobiliteitsplan (2-02-04-01Finaliseren mobiliteitsplan.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 40.000       40.000   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa 40.000 40.000

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3:beheersplan  dorpsgezicht Maldegem. (2-03-01-07: Samen met IOED 

wordt een beheersplan opgesteld voor het dorpsgezicht van Maldegem.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 12.000       12.000   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa 12.000 12.000

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3:beheersplan Sint-Anna kasteel. (2-03-01-09: Bestemming vastleggen en 

beheersplan opmaken voor Sint-Anna kasteel.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 344.307     344.307   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 344.307 344.307

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 344.307 344.307

a. Terreinen en gebouwen 250.000 250.000

b. Wegen en andere infrastructuur 94.307 94.307

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3:rondpunt en fietspad Krommewege. (3-01-07-01: Realisatie rondpunt 

en fietspad Krommewege.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 120.000     120.000   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 120.000 120.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 120.000 120.000

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en andere infrastructuur 120.000 120.000

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3:omlegging Crommewegewatergang. (3-01-07-02: Realisatie omlegging 

Crommewegewatergang ifv optimalisatie bestaand industrieterrein.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 351.453     351.453   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 351.453 351.453

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 351.453 351.453

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en andere infrastructuur 351.453 351.453

c. Roerende goederen

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3:verbindingsgracht  zuidelijk bufferbekken met de Kampelbeek. (3-01-07-

03: Realisatie verbindingsgracht van het zuidelijk bufferbekken met de Kampelbeek.)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN 35.000       35.000   

A. Investeringen in financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa 35.000 35.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 35.000 35.000

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en andere infrastructuur

c. Roerende goederen 35.000 35.000

d. Leasing en soortgelijke rechten

e. Erfgoed

2. Andere materiële vaste activa

a. Onroerende goederen

b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa

D. Toegestane investeringssubsidies

II. ONTVANGSTEN              -     

A. Verkoop van financiële vaste activa

B. Verkoop van materiële vaste activa

C. Verkoop van immateriële vaste activa

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Schema T3: woonzorgzone domotica (5-12-01-01: Participatie en co-creatie 

traject organiseren. )

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal
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Schema T4 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden 

De financiële schulden in het schema T4 geven een overzicht van alle financiële schulden ten laste van het bestuur (gemeente en OCMW) en ten 

laste van derde.  De evolutie geeft een zicht op: 

• Nieuwe leningen 

• Periodieke aflossingen en vervroegde aflossingen 

 

2019

              15.804.136 

  

  

  

  

  

  

                           -   

          16.375.783 

T4: Evolutie van de financiële schulden
Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 Gemeente en OCMW 

Maldegem(BP2019_2019-0)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer:    650080

Gemeente en OCMW Maldegem Algemeen Directeur: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Financieel Directeur: Dombret Isabelle

                2.450.000 

Financiële schulden op 31 december
A. Financiële schulden op lange termijn

1. Financiële schulden op 1 januari

                1.878.353 2. Aflossingen

3. Overboekingen

4. Andere mutaties

1. Financiële schulden op 1 januari

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het 

jaar vervallen

C. Financiële schulden op  korte termijn

Totaal financiële schulden

2. Nieuwe leningen

3. Aflossingen

4. Overboekingen

5. Andere mutaties
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Financiële risico’s 

 

De financiële risico’s betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico’s die een 

bestuur loopt en hoe het bestuur denkt deze al dan niet onder controle te krijgen. Hierin 

zitten niet de klassieke financiële risico’s die we beheren vanuit het organisatiebeheersing 

systeem.  

 

Risico’s inzake het schuldbeheer: 

• het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-

omgeving; 

• het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen 

en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving; 

 

Maatregelen: 

• De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een 

gemiddelde looptijd van 15 jaar en een interestvoet van 2,5%. De schommelingen 

van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het 

onmogelijk is om die accuraat in te schatten. Op vandaag schommelt deze rente op 

15 jaar op 1,29%.  

• Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de 

krediet portefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele 

besparingen te bekomen, of minder risico’s in te bouwen door bijvoorbeeld een 

vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen. 

• Een stijging zou een mogelijk risico kunnen zijn. Het bestuur heeft getracht hiermee 

rekening te houden door de herzieningstermijn van de leningen te spreiden en een 

deel van de uitstaande schuld te koppelen aan een vaste rentevoet. 

• Het grootste deel van de leningen is met een vaste rentvoet. 

 

Risico’s inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten: 

• de impact van de inflatie, de taxshift en de vergrijzing op de aanvullende 

personenbelasting en de onroerende voorheffing in 2019 is minimaal, aangezien 

de cijfers gebaseerd zijn ramingen van FOD en Vlaamse belastingdienst.  

• De gemeente is niet afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers; 

• de wanbetaling van belastingen en retributies: is het risico dat een debiteur niet 

aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit wordt nauwgezet opgevolgd door de 

financiële dienst, en waar nodig tijdig actie ondernomen.  

• De prognoses van het gemeentefonds waren nog niet bekend bij finaliseren van 

deze bundel. De ontvangen in het meerjarenplan zijn gebaseerd op prognoses 

gemaakt in 2017. 
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Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven: 

• Er werd rekening gehouden met een gemiddelde inflatie van 1.5% bij de uitgaven 

indien nodig.  

 

Evolutie van de pensioenbijdragen 

• De laatste jaren hebben we een stijging van de pensioenbijdrage voor het statutair 

personeel gekend. 

• Volgens een simulatie van de federale pensioendienst zou de gemeente een 

responsabiliseringsbijdrage van slechts 1.108 euro moeten betalen de eerste keer 

in 2020, die groeit naar 105.899 euro in 2023. Het OCMW zal volgens de simulatie 

pas in 2023 een eerste bijdrage moeten betalen van 23.924 euro. De extra kosten 

zullen in de volgende meerjarenplanning moeten worden opgenomen. 

 

Risico’s als gevolg van bepaalde overeenkomsten: 

• Borgstellingen: de gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem 

(3.869.334 euro per 31/12/2017) en IVM (297.720 euro per 31/12/17).,  

• toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling): er zijn enkel toegestane 

leningen t.a.v. het AGB Maldegem 

 

Risico’s inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen 

• Dotatie aan de politiezone  

De dotatie stijgt in 2019 met 38% t.o.v. 2018. Elk jaar daalt het initiële bedrag van 

de dotatie in het budget met een begrotingswijziging door het overschot op de 

rekening van jaar n-1 en niet ingevulde functies in het kader in het lopend jaar. De 

kosten bestaan bij de politie voor meer dan 85% uit personeelskosten. 

• Dotatie aan de hulpverleningszone Meetjesland  

De dotatie in exploitatie stijgt in 2019 met 76% t.o.v. 2018. Er wordt wel geen 

dotatie gevraagd voor de investeringen. Indien ook hier rekening mee wordt 

gehouden dan daalt de totale dotatie met 4%. In de komende jaren kan deze 

dotatie wel stijgen indien er nog wetswijzigingen zijn inzake “de snelste en 

adequate hulp” en indien er nog meer geprofessionaliseerd wordt omdat de 

beschikbaarheid van de vrijwilligers in het gedrang komt. 

• Dotatie aan de Zorgbedrijf Meetjesland  

De dotatie stijgt in 2019 met 4% t.o.v. 2018. Ook bij het zorgbedrijf zijn de 

belangrijkste kosten de personeelskosten. De evolutie hiervan zal een impact 

hebben op het budget van het OCMW Maldegem. 

 

Risico’s inzake geschillen 

• Er loopt bij de Raad van state nog een zaak tegen het reglement op de belasting op 

economische bedrijvigheid aanslagjaar 2015. Aangezien het reglement voor 

aanslagjaar 2014 werd vernietigd in 2017, is er grote kans dat 2015 ook wordt 

vernietigd. Het bedrag dat zou moeten worden terugbetaald is 434.100 euro, indien 

dit belastingreglement wordt vernietigd. 



 

Gemeentebestuur & OCMW Maldegem – strategisch meerjarenplan 2019 101 

• Er is een ondergronds lek in de douches van de sporthal MEOS. Er werd hiervoor 

een schadedossier ingediend. De verantwoordelijkheid werd nog niet vastgesteld. 

De kosten voor herstel werden alsnog voorzien in het budget van het AGB, zodat 

dit zo snel als mogelijk kan hersteld worden. Een mogelijke recuperatie werd nog 

niet opgenomen. De gemeente financiert het AGB Maldegem via een  toegestane 

lening. 

• Er is nog een rechtszaak lopende tegen de gemeente inzake de kinderopvang. 

Hiervan is de omvang nog niet gekend. 
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Grondslagen en assumpties 

Dit deel bevat een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden 

voor de opmaak van het meerjarenplan. 

 

In dit eenjarig meerjarenplan werden geen nieuwe zaken ingeschreven en is beperkt tot 

datgene dat in de strategisch meerjarenplannen 2014-2019 van beide besturen was 

opgenomen en datgene dat reeds in de loop van 2018 is beslist en nog een vervolg kent in 

2019. Het plan bevat zodoende geen nieuwe beleidskeuzes en bouwt voort op de beide 

meerjarenplannen.  

Hierna volgt een oplijsting per budgetonderdeel.  

 

 

Exploitatie uitgaven 

De werkingskosten bevatten alle kosten nodig voor de werking van de diensten. De 

budgetverantwoordelijken hebben elk krediet aangeleverd en gemotiveerd. 

Specifieke kosten sociale dienst betreffen de uitbetalingen van steun aan de cliënten.  

De diensten werden bevraagd inzake de personeelsbezetting. De nieuwe 

organisatiestructuur werd voorzien in het budget. Er werd geen index voorzien aangezien 

het plan bureau deze niet voorspeld heeft. De verhoogde pensioenbijdragen op de lonen 

van de vastbenoemden werd in rekening gebracht. Volgens een simulatie van de pensioen 

dienst moet er pas in 2020 een responsabiliseringbijdrage betaald worden t.b.v. 1.108 

euro.   

M2 schema MJP 2019
Gemeente OCMW

Totaal 

OCMW -

Gemeente
I. Exploitatiebudget (B-A) 5.819.328 -3.938.706 1.880.622
A. Uitgaven 23.186.360 9.460.724 32.647.084

werkingskosten diensten 5.729.302 677.187 6.406.488

Specifieke kosten sociale dienst OCMW 1.261.007 1.261.007

personeelskosten 12.359.519 5.833.875 18.193.394

werkingsbijdragen 4.157.414 1.469.612 5.627.026

OCMW 0 0 0

ZBM 1.469.612 1.469.612

Politie 2.579.693 0 2.579.693

HVZ 532.541 0 532.541

AGB 480.000 0 480.000

IVM 414.160 0 414.160

polder 74.197 0 74.197

Kerkfabrieken 76.823 0 76.823

Toelagen 453.865 108.749 562.614

Financiele kosten 486.261 110.294 596.555



 

Gemeentebestuur & OCMW Maldegem – strategisch meerjarenplan 2019 103 

De afgesproken werkingsbijdragen werden opgenomen in het meerjarenplan. Het bestuur 

kiest in het kader van de toelagen voor een aantal principes : het verder ondersteunen van 

de streekwerking via Veneco², het stabiel houden van subsidies aan verenigingen, het 

gelijkschakelen van de toelagen aan de verschillende adviesraden. Het is wel zo dat de 

door Vlaanderen doorgevoerde besparingen op subsidies niet werden doorgetrokken naar 

de verenigingen. 

De toelagen aan het zorgbedrijf, de politiezone en de hulpverleningszone Meetjesland 

sluiten aan met hun budgetten, en zijn allen gestegen. De prijssubsidies aan het AGB 

Maldegem zijn gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. Het gecumuleerd 

overgedragen boekhoudkundig verlies zou tegen eind 2018 moeten weggewerkt zijn. De 

bepaling van de prijssubsidie factor (vanaf 2019 3 voor het zwembad en 5 voor de sporthal 

MEOS), wordt berekend door het boekhoudkundig resultaat van het AGB Maldegem als 

sluitpost te nemen. Er wordt best geen verlies meer gemaakt, maar de winst moet niet 

meer voorgaande verliezen dekken. 

In de loop van de legislatuur wordt er jaarlijks nog steeds een bedrag van meer dan 0,4 

miljoen euro voorbehouden aan toelagen. Het bestuur wil onder meer op die manier er naar 

streven dat Maldegem een aangename gemeente blijft om in te wonen.  

Adviesraden krijgen ieder eenzelfde bedrag van 750 euro aan werkingsmiddelen en kunnen 

voor hun vergaderingen terecht in de gemeentelijke infrastructuur. 

De financiële kosten bevatten de intresten volgens de budgettaire vooruitzichten van de 

bestaande leningen en bevat ook deze van de nieuwe lening. 

 

Ontvangsten  

 

 

 

M2 schema MJP 2019
Gemeente OCMW

Totaal 

OCMW -

Gemeente
I. Exploitatiebudget (B-A) 5.819.328 -3.938.706 1.880.622
A. Uitgaven 23.186.360 9.460.724 32.647.084

B. Ontvangsten 29.005.688 5.522.018 34.527.706

a. Belastingen en boetes 14.771.152 0 14.771.152

Aanvullende personenbelasting 6.311.504 0 6.311.504

Opc onroerende voorheffing 7.697.127 0 7.697.127

andere belastingen 762.521 0 762.521

b. Ontvangsten uit de werking 3.891.013 2.845.355 6.736.367

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 150.850 150.850

c. Subisie ontvangsten 9.454.855 2.525.313 11.980.168

Gemeentefonds+int. sect sub 5.774.470 470.682 6.245.152

Personeels subsidies 2.575.106 0 2.575.106

andere subsidies 1.105.279 2.054.631 3.159.910

d. Financiele ontvangsten 888.669 500 889.169
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De basisheffing van de onroerende voorheffing stijgt in het Vlaams Gewest vanaf het 

aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen. De gemeente moet om 

de fiscale druk op hetzelfde niveau te houden als voor het aanslagjaar 2017 haar 

opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588. Voor de gemeente 

Maldegem betekent dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlaagd moeten 

worden van 1650 naar 1039 om de belastingdruk op hetzelfde niveau te houden. Dit tarief 

wordt aangehouden in 2019. De bedragen opgenomen in het meerjarenplan stemmen 

overeen met de ramingen ontvangen van de Vlaamse belastingdienst in oktober 2018 

 

Door de taxshift zullen volgens een berekening van het FOD (bron VVSG 2015) de 

gemeentelijke ontvangsten negatief beïnvloed worden in de komende jaren: -0,66% in 2017, 

-2,65% in 2018, -3.42% in 2019, -8,65% in 2020 en -8,75% in 2021. In 2016 stijgen nochtans 

de ontvangsten met 12%. Voor het aanslagjaar 2018 werd de aanvullende personenbelasting 

verlaagd naar 6,9%, waardoor de ontvangsten dalen in 2019. De ontvangsten uit de ABP 

opgenomen in het meerjarenplan stemmen overeen met de ramingen ontvangen van de 

federale belastingdienst in oktober 2018 

 

In 2017 werd het belasting reglement op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2014 

vernietigd. In 2018 wordt dit per aanvraag van ontheffing door de belastingschuldige 

terugbetaald. In 2019 wordt er geen ontvangst ingeschreven voor de belasting op 

economische bedrijvigheid aangezien er nog geen reglement werd gestemd. De andere 

belastingreglementen worden gelijk gehouden. 

 

Voor de retributies past het bestuur indexeringen toe op de bestaande retributies. Het 

bestuur wil hier de kost, die het zelf moet maken, voor een stuk doorrekenen aan de 

gebruiker van de dienstverlening. Dit is het geval voor stedenbouwkundige aanvragen, 

hydraulische adviezen, toegang containerpark, snoeien van overhangende takken van 

bomen, afleveren attest van samenwonen,…. 

 

Het OCMW ontvangt terugbetalingen van cliënten die onterecht steun hebben ontvangen. 

 

Het gemeentefonds groeit elke jaar met 3,5%. De cijfers in het meerjarenplan zijn gebaseerd 

op de gepubliceerde bedragen op de ABB website. Deze prognoses zijn nog steeds dezelfde 

als eind 2017. 

Vanaf 2016 werden de sectorale subsidies verkregen van Vlaanderen voor jeugd, cultuur, 

sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en 

kinderarmoedebestrijding geïntegreerd in het Gemeentefonds. Deze middelen (361.631 

euro/jaar) worden wel niet geïndexeerd naar de volgende jaren.  

 

De subsidies LOI zijn gedaald volgens de recente informatie verkregen van FEDASIL. De 

bezetting is afgebouwd waardoor de kosten en de ontvangsten dalen. 

Het bestuur wil voor haar ontvangsten streven naar een eerlijk evenwicht waarbij de burgers 

naar draagkracht gevraagd worden bij te dragen. 
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Investeringen 

 

 
 

Investeringsprojecten gelinkt aan prioritaire acties kunnen teruggevonden worden in het 

T3 schema. 

 

Het detail van alle investeringen per entiteit kan teruggevonden worden achteraan in deze 

boek. 

 

Schuld  

 

Sinds 2014 werden er geen nieuwe leningen meer opgenomen. In 2019 zal dit volgens 

ramingen voor de gemeente nodig zijn, nl. 2.450.000 euro. Dit is in lijn met het vorig 

meerjarenplan 

 

 
 

 

 

 

M2 schema MJP 2019
Gemeente OCMW

Totaal 

OCMW -

Gemeente
II. Investeringsbudget (B-A) -6.018.241 -236.614 -6.254.855
A. Uitgaven 6.884.451 414.000 7.298.451

B. Ontvangsten 866.210 177.386 1.043.596

1/01/2019 31/12/2019 ev.

TOTAAL MALDEGEM 20.914.695 21.106.674 1%

GEMEENTE 12.832.435 13.603.817 6%

AGB 3.592.953 3.316.572 -8%

POLITIE 1.517.606 1.414.319 -7%

OCMW 2.971.701 2.771.966 -7%
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Overzicht van alle beleidsdoelstellingen  

De prioritaire acties zijn in rood aangeduid.

 

 

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie
 Exploitatie 

uitgaven 

 Exploitatie 

ontvangsten 

 saldo 

exploitatie 

 investering 

uitgaven 

 investering 

ontvangsten 

 saldo 

investering 

 financiering 

uitgaven 

 financieirng 

ontvangsten 

 saldo 

financiering 

Eindtotaal 32.647.084      34.527.706     1.880.623   7.298.451    1.043.596   6.254.855 -    2.197.269   2.588.882   391.613      

1 Maldegem leeft en creëert een aangename leefomgeving             308.771              198.826   -     109.945           249.130          196.285   -         52.845                   -                     -                     -     

1-01 Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan 

met de ruimte. 4.545               -                   4.545 -         72.022         -               72.022 -         -               -               -               

1-01-01 Realisatie toekomstvisie 2050. -                    -                   -               27.022         -               27.022 -         -               -               -               
1-01-01-01 BPA hof ter Ede omzetten RUP -                           -                          -                    27.022              -                    27.022 -              -                    -                    -                    

1-01-01-03 Afwerken RUP ikv vrijwaren WUG's. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    

1-01-03 Streven naar een veilige en leefbare gemeente. 4.545               -                   4.545 -         -                -               -                 -               -               -               
1-01-03-01 Inzetten op handhaving via de GAS reglementering. 4.545                      -                          4.545 -              -                      -                    -                       -                    -                    -                    

1-01-04 Streven naar parkbegraafplaatsen. -                    -                   -               20.000         -               20.000 -         -               -               -               
1-01-04-01 Saneren van begraafplaatsen ikv realisatie parkbegraafplaatsen. -                           -                          -                    20.000              -                    20.000 -              -                    -                    -                    

1-01-05 Uitvoering geven aan het kerkenbeleidsplan. -                    -                   -               25.000         -               25.000 -         -               -               -               
1-01-05-01 Investeren in mogelijke nevenbestemmingen of herbestemming van de kerken. -                           -                          -                    25.000              -                    25.000 -              -                    -                    -                    

1-01-05-02 Toekomstige bestemming kerk Middelburg maakt deel uit masterplan vertrekkende v 

erfgoedwaarde site. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    

1-02 Maldegem stimuleert een betaalbaar en duurzaam woningaanbod. 52.356             175.000          122.644      -                -               -                 -               -               -               

1-02-01 Vaste vorm geven aan het gemeentelijk woonbeleid. 52.356                    175.000                122.644          -                      -                    -                       -                    -                    -                    

1-02-01-01 Het Wooncentrum Meetjesland neemt de regisseursrol van het gemeentelijk 

woonbeleid op zich. 52.356                    -                          52.356 -            -                      -                    -                       -                    -                    -                    

1-02-01-02 Activatie 'slapende' gronden en panden en tegengaan leegstand en verwaarlozing 

van panden. -                           150.000                150.000          -                      -                    -                       -                    -                    -                    

1-02-01-03 Stimuleren van een sociale woningmix. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    

1-02-01-04 Activatie leegstaande bedrijfs- en handelspanden. -                           25.000                  25.000             -                      -                    -                       -                    -                    -                    

1-03 Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie vh vrijetijdsaanbod en 

levendige leefkernen. 187.421           8.226              179.195 -     33.933         -               33.933 -         -               -               -               

1-03-03 In elke leefkern is er basisinfrastructuur met oog op ontmoeting en deelname 

aan VT-activiteiten. -                           -                          -                    33.933              -                    33.933 -              -                    -                    -                    

1-03-03-01 Renovatie en uitbreiden KUMA-gebouwen, incl. polyvalente ruimte en de Redekiel. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    

1-03-03-02 Realisatie van het bibliotheekfiliaal te Kleit. -                           -                          -                    14.933              -                    14.933 -              -                    -                    -                    

1-03-03-03 Uitbouw sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten. -                           -                          -                    9.000                -                    9.000 -                 -                    -                    -                    

1-03-03-08 Goede uitbouw van het speelweefsel Middelburg. -                           -                          -                    10.000              -                    10.000 -              -                    -                    -                    

1-03-03-09 Plaatsen sporttoestellen op pleintjes. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                    -                    -                    

1-03-04 Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor 

kansengroepen. 3.501                      8.226                     4.725               -                      -                    -                       -                    -                    -                    

1-03-04-01 Vrijetijdsdiensten, OCMW en Welzijnsschakels werken samen moo verhoogde 

participatie kansengroepen. 3.501                      8.226                     4.725               -                      -                    -                       -                    -                    -                    
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1-03-05 Ondersteunen van het vrijetijdsaanbod door derden. 183.920                 -                          183.920 -         -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-03-05-01 Voorzien in een projectfonds met subsidies voor initiatieven die de buurtsamenhang 

bevorderen. 4.000                      -                          4.000 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-03-05-02 Evenementenbeleid evalueren en proces optimaliseren. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-03-05-03 Ondersteuning socio-culturele verenigingen via subsidiereglement cultureel werk. 19.000                    -                          19.000 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-03-05-04 Ondersteuning van de kermis- en wijkcomités. 18.592                    -                          18.592 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-03-05-05 Ondersteuning van het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement. 19.950                    -                          19.950 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-03-05-06 Ondersteuning van het jeugdwerk via het subsidiereglement volgens 

overeengekomen convenanten. 30.088                    -                          30.088 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-03-05-07 Ondersteuning van de erkende sportverenigingen via een subsidiereglement. 42.900                    -                          42.900 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-03-05-08 Ondersteuning van sportverenigingen met jeugdwerken en accent op 

professionalisering samenwerking. 20.020                    -                          20.020 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-03-05-09 We organiseren jaarlijks een vrijwilligers- en laureatenhulde. 7.128                      -                          7.128 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-03-05-10 Ondersteuning projecten mbt N/Z-relaties onder impuls van een N/Z ambtenaar. 20.742                    -                          20.742 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-03-05-11 Derdewereldprojecten voorstellen. 1.500                      -                          1.500 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-04 Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief v/e voldoende 

breed onderwijsaanbod. 2.650               -                   2.650 -         143.175       196.285      53.110          -               -               -               

1-04-02 Maldegem profileert zich als onderwijsgemeente. 2.650                      -                          2.650 -              143.175            196.285          53.110               -                     -                     -                     

1-04-02-01 Promotie Maldegem als onderwijsgemeente. 1.000                      -                          1.000 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-04-02-03 De bib zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe 

technologieën. 1.650                      -                          1.650 -              11.175              -                    11.175 -              -                     -                     -                     

1-04-02-04 vzw schoolcomité Adegem-Kleit: omgevingsaanleg plein, nieuwe toegang en 

bibliotheekfiliaal in Kleit. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-04-02-05 GBS Kruipuit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte. -                           -                          -                    80.000              52.085             27.915 -              -                     -                     -                     

1-04-02-07 GBS Kruipuit: renovatie schoolgebouw Kruipuit. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-04-02-08 Vzw schoolcomité Adegem- Kleit: gebruiksovereenkomst opmaken. -                           -                          -                    52.000              144.200          92.200               -                     -                     -                     

1-04-02-09 School vzw Zusters Maricolen: Samenwerkingsovereenkomst ikv nieuwbouw en 

opmaak RUP Hof ter Ede. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-04-02-10 School Donk: Vernieuwen erfpachtovereenkomst en aankoop nieuw meubilair 

polyvalente ruimte. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-06 Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van de gemeente. 61.800             15.600            46.200 -       -                -               -                 -               -               -               

1-06-05 Voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de 

zomervakantie. 56.140                    15.600                  40.540 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-06-05-01 Voorzien in een jeugdwerkaanbod, zowel tijdens zomervakanties als tijdens andere 

schoolvakanties. 56.140                    15.600                  40.540 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-06-06 Een beleid voeren ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. 5.660                      -                          5.660 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-06-06-03 Ondersteuning jeugdwerk als partner in lokale samenwerking met onderwijs, 

welzijn, jeugd en cultuur. 2.160                      -                          2.160 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

1-06-06-04 De jeugddienst zet in op (drug)preventie. 3.500                      -                          3.500 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     



 

Gemeentebestuur & OCMW Maldegem – strategisch meerjarenplan 2019 108 

 

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie
 Exploitatie 

uitgaven 

 Exploitatie 

ontvangsten 

 saldo 

exploitatie 

 investering 

uitgaven 

 investering 

ontvangsten 

 saldo 

investering 

 financiering 

uitgaven 

 financieirng 

ontvangsten 

 saldo 

financiering 

2 Maldegem gaat doordacht en duurzaam om met het milieu             199.079                69.801   -     129.278        4.851.665          647.750   -    4.203.915                    -                      -                      -     

2-01 Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en 

leefbaarheid centraal staan. 78.633             27.299            51.333 -       2.332.274    617.750      1.714.524 -    -               -               -               

2-01-02 Voorbeeldfunctie vervullen via de aanpak van eigen werken. 10.500                    23.550                  13.050             50.000              -                    50.000 -              -                     -                     -                     

2-01-02-01 Wagenparkplan uitvoeren met aandacht voor de hedendaagse 

duurzaamheidsaspecten van ons wagenpark. 5.500                      23.550                  18.050             30.000              -                    30.000 -              -                     -                     -                     

2-01-02-02 Duurzaam omgaan met de openbare verlichting. -                           -                          -                    20.000              -                    20.000 -              -                     -                     -                     

2-01-02-06 Inzetten op handhaving op vlak van overlast, milieu en ruimtelijke ordening. 5.000                      -                          5.000 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-01-03 Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten. -                           -                          -                    2.239.685        617.750          1.621.935 -        -                     -                     -                     

2-01-03-01 Realisatie SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef). -                           -                          -                    100.000            -                    100.000 -            -                     -                     -                     

2-01-03-04 Realisatie SPAM 12 (Spanjaarshoek-Kruisken-Heulendonk). -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-01-03-05 Realisatie SPAM 15 (IBA's). -                           -                          -                    200.000            34.000             166.000 -            -                     -                     -                     

2-01-03-06 Realisatie SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide). -                           -                          -                    912.080            240.905          671.175 -            -                     -                     -                     

2-01-03-10 Opstart SPAM-project in het Vossenhol-Pollepelstraat. -                           -                          -                    160.000            -                    160.000 -            -                     -                     -                     

2-01-03-12 Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg). -                           -                          -                    255.820            -                    255.820 -            -                     -                     -                     

2-01-03-14 Realisatie SPAM 9 (Sanering Begijnewatergang fase 2). -                           -                          -                    561.785            342.846          218.939 -            -                     -                     -                     

2-01-03-15 Realisatie RENO-project in het 't Rivierenhof. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-01-03-19 Realisatie SPAM 17: Drukriolering Vossenhol (excl. Veldstraat). -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-01-03-21 Realisatie SPAM 30: Sanering Urselweg tot Pot- en Zuidhoutstraat. -                           -                          -                    10.000              -                    10.000 -              -                     -                     -                     

2-01-03-22 Renovatie riolering Maldegem centrum: Stationstraat. -                           -                          -                    10.000              -                    10.000 -              -                     -                     -                     

2-01-03-23 REN0 6: Afkoppeling verdunning regio Broekelken. -                           -                          -                    10.000              -                    10.000 -              -                     -                     -                     

2-01-03-24 Realisatie SPAM19: Kerselare, Vierweegse. -                           -                          -                    10.000              -                    10.000 -              -                     -                     -                     

2-01-03-25 Realisatie SPAM 26: Drukriolering Warmestraat - Celieplas - Waleweg. -                           -                          -                    10.000              -                    10.000 -              -                     -                     -                     

2-01-04 Inzetten op een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020. 68.133                    3.749                     64.383 -            42.589              -                    42.589 -              -                     -                     -                     

2-01-04-01 Nemen van maatregelen in kader van het klimaatbeleidsplan (SEAP-plan). 41.300                    -                          41.300 -            42.589              -                    42.589 -              -                     -                     -                     

2-01-04-05 De gemeente Maldegem en het OCMW voorzien autodeel wagens voor de burgers en 

het personeel. 14.833                    -                          14.833 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-01-04-06 De gemeente en het OCMW faciliteren fietsleasing voor de medewerkers. 12.000                    3.749                     8.251 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-02 Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke 

weggebruikers. 26.247             -                   26.247 -       2.311.840    30.000        2.281.840 -    -               -               -               

2-02-01 Voorrang geven aan fietsers en voetgangers. -                           -                          -                    2.188.156        -                    2.188.156 -        -                     -                     -                     

2-02-01-01 Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de zwakke 

weggebruiker. -                           -                          -                    200.000            -                    200.000 -            -                     -                     -                     

2-02-01-02 Investeren in fietsenstallingen. -                           -                          -                    10.000              -                    10.000 -              -                     -                     -                     

2-02-01-04 Westeindestraat opnieuw inrichten met fiets -en voetpaden. -                           -                          -                    1.978.156        -                    1.978.156 -        -                     -                     -                     

2-02-02 Streven naar een veilige schoolomgeving. -                           -                          -                    49.431              -                    49.431 -              -                     -                     -                     

2-02-02-01 Infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen uitvoeren. -                           -                          -                    49.431              -                    49.431 -              -                     -                     -                     

2-02-03 Inzetten op toegankelijkheid van de gemeente. 3.247                      -                          3.247 -              21.753              -                    21.753 -              -                     -                     -                     

2-02-03-01 Aanpassingen aan het openbaar domein uitvoeren om de toegankelijkheid te 

bevorderen. 3.247                      -                          3.247 -              21.753              -                    21.753 -              -                     -                     -                     

2-02-03-06 Handhaving toegankelijkheid -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-02-03-07 Toegankelijkheidslabel "welkom" blijven toepassen. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-02-03-08 De gemeente is een integraal toegankelijke gemeente. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-02-03-09 Toegankelijkheid en Universal Design zijn voorwaarden bij opstart en uitvoering 

nieuwe projecten. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-02-03-10 We organiseren sensibiliseringsacties. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     
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2-02-04 Ontwikkeling van een duurzaam mobiliteit. 23.000                    -                          23.000 -            52.500              30.000             22.500 -              -                     -                     -                     

2-02-04-01 Finaliseren mobiliteitsplan. -                           -                          -                    -                      30.000             30.000               -                     -                     -                     

2-02-04-04 Uitvoeren van maatregelen in het kader van verkeersveiligheid. 23.000                    -                          23.000 -            27.500              -                    27.500 -              -                     -                     -                     

2-02-04-07 Parking Sint-Anna zwembad wordt uitgebreid. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-02-04-09 Afremmen van de snelheid van het verkeer in de Speyestraat. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-02-04-10 We richten de Edestraat in als een woonerf. -                           -                          -                    25.000              -                    25.000 -              -                     -                     -                     

2-03 Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium. 39.200             42.502            3.302          207.551       -               207.551 -       -               -               -               

2-03-01 Voorbeeldfunctie vervullen bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium. 17.000                    35.002                  18.002             150.051            -                    150.051 -            -                     -                     -                     

2-03-01-01 Analyses uitvoeren mbt energiegebruik in gebouwen en maatregelen uitvoeren die 

uit analyses volgen. -                           -                          -                    24.000              -                    24.000 -              -                     -                     -                     

2-03-01-02 Opnetten recyclagepark en stockbeheer magazijn ordenen. In kaart brengen noden 

ikv opslagruimte. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-03-01-05 Asbest verwijderen uit de openbare gebouwen aan de hand van inventarissen. 17.000                    35.002                  18.002             -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-03-01-07 Samen met IOED wordt een beheersplan opgesteld voor het dorpsgezicht van 

Maldegem. -                           -                          -                    40.000              -                    40.000 -              -                     -                     -                     

2-03-01-09 Bestemming vastleggen en beheersplan opmaken voor Sint-Anna kasteel. -                           -                          -                    12.000              -                    12.000 -              -                     -                     -                     

2-03-01-10 Aanpassingswerken uitvoeren aan het Politiegebouw. -                           -                          -                    55.000              -                    55.000 -              -                     -                     -                     

2-03-01-11 Finaliseren van de benedenverdieping en omgeving van het Sint-Anna kasteel. -                           -                          -                    19.051              -                    19.051 -              -                     -                     -                     

2-03-02 Ruimte bieden voor cultuur-historische mogelijkheden van het erfgoed. 22.200                    7.500                     14.700 -            57.500              -                    57.500 -              -                     -                     -                     

2-03-02-01 Kerk HH Petrus en Paulus, bezoekerscentrum en kasteelsite zijn de drie ankerpunten 

van Middelburg. -                           -                          -                    30.000              -                    30.000 -              -                     -                     -                     

2-03-02-05 We organiseren, participeren en ondersteunen zelf acties ifv cultuurhistorische 

beeld v Middelburg. 21.500                    7.500                     14.000 -            27.500              -                    27.500 -              -                     -                     -                     

2-03-02-08 Inventarisatie funerair erfgoed. 700                          -                          700 -                  -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-04 Maldegem erkent en bewaart het gediversifieerd landschap. 55.000             -                   55.000 -       -                -               -                 -               -               -               

2-04-01 Inzetten op de "groene longen" van Maldegem. 5.000                      -                          5.000 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-04-01-03 Biodiversiteitsbevorderende maatregelen treffen. 5.000                      -                          5.000 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-04-02 Realisatie van een adequate groeninrichting. 50.000                    -                          50.000 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-04-02-03 Sint-Annapark inrichten met straatmeubilair. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

2-04-02-04 Openbaar groen inrichten met duurzaam en eenvoudig onderhoudbaar streekeigen 

plantgoed. 50.000                    -                          50.000 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     
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3 Maldegem werkt en bouwt het economisch kooppunt verder uit               81.982                60.000   -       21.982           815.761                   -     -       815.761                    -                      -                      -     

3-01 Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat. 81.982             60.000            21.982 -       815.761       -               815.761 -       -               -               -               

3-01-01 Dienstverlening uitbouwen in functie van de lokale economie. 81.982                    60.000                  21.982 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

3-01-01-01 We ondersteunen de lokale economie. 19.982                    -                          19.982 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

3-01-01-02 Ondersteunen van de lokale handelaars door uitgifte van een geschenkbon. 62.000                    60.000                  2.000 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

3-01-05 Beperken van de ecologische voetafdruk. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

3-01-05-01 Promoten van de lokale consumptie en productie, met continue aandacht voor de 

korte keten. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

3-01-07 Realisatie industrieterrein. -                           -                          -                    815.761            -                    815.761 -            -                     -                     -                     

3-01-07-01 Realisatie rondpunt en fietspad Krommewege. -                           -                          -                    344.307            -                    344.307 -            -                     -                     -                     

3-01-07-02 Realisatie omlegging Crommewegewatergang ifv optimalisatie bestaand 

industrieterrein. -                           -                          -                    120.000            -                    120.000 -            -                     -                     -                     

3-01-07-03 Realisatie verbindingsgracht van het zuidelijk bufferbekken met de Kampelbeek. -                           -                          -                    351.453            -                    351.453 -            -                     -                     -                     

4 Maldegem besteedt aandacht aan een optimale dienstverlening en een 

versterkte interne organisatie               28.280                        -     -       28.280             79.285                   -     -         79.285                    -                      -                      -     

4-02 Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt 

aangepast ad doelgroep. -                    -                   -               -                -               -                 -               -               -               

4-02-03 De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-02-03-02 Implementatie digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en e-loket voor 

notarisinlichtingen. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-02-03-04 Digitalisatie evenementenloket. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-02-05 Optimalisatie dienstverlening. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-02-05-01 Evalueren en uitwerken dienstverleningsconcept. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-04 Maldegem streeft naar tevreden medewerkers en zet in op het personeelsbeleid. 4.780               -                   4.780 -         -                -               -                 -               -               -               

4-04-01 Optimalisatie personeelsbeleid. 4.780                      -                          4.780 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-04-01-02 Onthaalbeleid nieuw personeel uitwerken. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-04-01-04 Aanwezigheidsbeleid uitwerken. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-04-01-05 Evalutiebeleid utiwerken. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-04-01-06 Onthaalbeleid nieuw personeel uitwerken. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-04-01-07 Aanwezigheidsbeleid uitwerken. 4.780                      -                          4.780 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-04-01-08 Evaluatiebeleid uitwerken. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-04-02 Maldegem investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de 

medewerkers. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-04-02-06 Maatregelen uitvoeren, zodat medewerkers in optimale omstandigheden kunnen 

werken. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-04-02-07 De gemeente Maldegem zet in op toegankelijke sportmogelijkheden voor het 

personeel. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-05 Het gemeentebestuur en OCMW van Maldegem zijn geïntegreerd en werken 

nauw samen. -                    -                   -               -                -               -                 -               -               -               

4-05-01 De gemeente en het OCMW integreren alle diensten. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-05-01-01 We werken het implementatieplan af en sturen bij waar nodig. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     
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Beleidsdoelstelling/actieplan/actie
 Exploitatie 

uitgaven 

 Exploitatie 

ontvangsten 

 saldo 

exploitatie 

 investering 

uitgaven 

 investering 

ontvangsten 

 saldo 

investering 

 financiering 

uitgaven 

 financieirng 

ontvangsten 

 saldo 

financiering 

4-06 Maldegem werkt efficiënter door verdere digitalisering van de dienstverlening . 13.000             -                   13.000 -       79.285         -               79.285 -         -               -               -               

4-06-02 ICT-dienst bouwt en onderhoudt ICT-architectuur uit ifv realisatie 

beleidsdoelstellingen. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-06-02-01 Koppeling midoffice aan andere applicaties met het oog op een efficiëntere werking. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-06-03 De ICT-dienst ondersteunt de diensten bij het digitaliseren van de interne 

processen. 13.000                    -                          13.000 -            79.285              -                    79.285 -              -                     -                     -                     

4-06-03-01 Processen worden gedigitaliseerd. -                           -                          -                    11.000              -                    11.000 -              -                     -                     -                     

4-06-03-02 Implementatie digitale postverwerking. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-06-03-04 Opvolging uitbreiding GIS Support door provincie Oost-Vlaanderen. 13.000                    -                          13.000 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-06-03-05 Deelname project Samen Aanbesteden (V-ICT-OR). -                           -                          -                    68.285              -                    68.285 -              -                     -                     -                     

4-07 Maldegem beheerst de organisatie goed. 10.500             -                   10.500 -       -                -               -                 -               -               -               

4-07-01 Uitbouwen van het organisatiebeheersingssysteem 500                          -                          500 -                  -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-07-01-01 Prioritaire verbeteracties en te optimaliseren processen staan op punt en worden 

verder opgevolgd. 500                          -                          500 -                  -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-07-02 Projectwerking uitbouwen. 10.000                    -                          10.000 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

4-07-02-01 Onze projectmatige aanpak wordt geïmplementeerd binnen ons lokaal bestuur. 10.000                    -                          10.000 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5 Maldegem deelt uw zorg en heeft aandacht voor kwetsbare doelgroepen             130.900                        -     -     130.900             35.000                   -     -         35.000                    -                      -                      -     

5-08 Maldegem zet in op een kinderopvangbeleid voor alle Maldegemnaren. -                    -                   -               -                -               -                 -               -               -               

5-08-01 Organisatie buitenschoolse kinderopvang afstemmen op recente wetgeving. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-08-01-03 Regierol opnemen ikv betere organisatie van formeel georganiseerde activiteiten 

voor kinderen. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-08-01-04 We ontwikkelen een lokaal opvangbeleid. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-09 Maldegem voert een integraal beleid, zodat alle inwoners toegang hebben tot 

hun sociale grondrechten -                    -                   -               -                -               -                 -               -               -               

5-09-01 Verder uitbouwen sociaal huis. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-09-01-05 Werking sociaal huis bekendmaken bij het publiek -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-09-01-06 Opstart thuiszorgloket. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-09-01-07 Voorzien in een geïntegreerd breed onthaal. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-09-01-08 Huisbezoeken organiseren. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-09-02 Verder uitbouwen huis van het kind. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-09-02-01 Huis van het Kind als coördinatie en aanspreekpunt Katrolwerking. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-09-02-02 Opzetten van samenwerkingsinitiatieven met derden/partners. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-09-02-03 Uitbouwen van een eigen programmatie. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-09-02-04 Opstart opvoedingsondersteuning. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-10 Maldegem bestrijdt de kinderarmoede. 127.400           -                   127.400 -     -                -               -                 -               -               -               

5-10-01 Introduceren van budgetstandaard. 127.400                 -                          127.400 -         -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-10-01-01 Verfijnen en evalueren van het reglement aanvullende steun en zorgeloze 

kindertijd. 127.400                 -                          127.400 -         -                      -                    -                       -                     -                     -                     
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Beleidsdoelstelling/actieplan/actie
 Exploitatie 

uitgaven 

 Exploitatie 

ontvangsten 

 saldo 

exploitatie 

 investering 

uitgaven 

 investering 

ontvangsten 

 saldo 

investering 

 financiering 

uitgaven 

 financieirng 

ontvangsten 

 saldo 

financiering 

5-11 Maldegem ondersteunt initiatieven die de uitbouw sociale economie stimuleren. -                    -                   -               -                -               -                 -               -               -               

5-11-01 Ondersteuning regionaal initiatief stimulering sociale economie. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-11-01-07 We nemen deel aan provinciaal overleg rond regierol sociale economie. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-11-01-08 Deelname netwerkmoment RWOM. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-11-01-09 Organiseren opleidingen voor personen tewerkgesteld in LDE en sociale 

tewerkstellingsinitiatieven. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-11-01-10 Toeleiding vanuit VDAB en sociale diensten naar wijkwerk faciliteren of bevorderen. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-11-01-11 Afstemming art.60. en wijkwerk wordt gerealiseerd en er wordt toegewerkt naar de 

privé. -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

5-12 Maldegem zet in op het bewerkstelligen en bevorderen van levenslang- en 

bestendig  wonen. 3.500               -                   3.500 -         35.000         -               35.000 -         -               -               -               

5-12-01 Opstart en installatie woonzorgzone aan de hand van samenwerking met 

verschillende zorgactoren. 3.500                      -                          3.500 -              35.000              -                    35.000 -              -                     -                     -                     

5-12-01-01 Participatie en co-creatie traject organiseren. 3.500                      -                          3.500 -              35.000              -                    35.000 -              -                     -                     -                     

Gelijkblijvend beleid        31.898.071         34.199.079       2.301.008        1.267.611          199.561   -    1.068.050       2.197.269       2.588.882          391.613   

GBB-AGB  AGB Maldegem -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-AKP  Aankoopdienst 52.856                    -                          52.856 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-AMW  Academie Muziek woord en dans 36.000                    -                          36.000 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-ATW  Activering van tewerkstelling 59.025                    233.576                174.551          8.000                -                    8.000 -                 -                     -                     -                     

GBB-BIB  Bibliotheek 132.948                 8.200                     124.748 -         -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-CAN  De gemeente Maldegem organiseert elk jaar de Canadese plechtigheid 12.500                    3.000                     9.500 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-COM  Communicatie 104.773                 -                          104.773 -         -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-CRO  Bricocross -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-CUL  Cultuur 122.353                 65.650                  56.703 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-DBZ   Burgerzaken 171.979                 200.357                28.378             -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-DRO  Ruimtelijke Ordening 3.250                      160.000                156.750          -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-ECO  Lokale Economie 150                          49.760                  49.610             -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-EVN  Evenementen 40.890                    1.000                     39.890 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-FIN  Financien 749.718                 22.199.256          21.449.538    -                      33.186             33.186               1.878.353       2.450.000       571.647           

GBB-GBH  Gebouwendienst 443.621                 -                          443.621 -         131.183            -                    131.183 -            -                     -                     -                     

GBB-GRD  Groendienst 641.892                 1.700                     645.192 -         10.000              -                    10.000 -              -                     -                     -                     

GBB-HVK  Huis van het kind 5.000                      9.816                     4.816               -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-IBO  Buitenschoolse Kinderopvang 13.922                    202.477                188.555          -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-ICL  Inclusie 13.500                    -                          13.500 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-ICT  Informatica 591.743                 4.525                     587.218 -         69.500              -                    69.500 -              -                     -                     -                     
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 Exploitatie 

ontvangsten 

 saldo 
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GBB-JGD  Jeugddienst 34.013                    21.183                  12.830 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-KBA Zaal K-ba 26.000                    25.000                  1.000 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-KDO  Kinderopvang 79.640                    653.301                573.660          5.000                -                    5.000 -                 -                     -                     -                     

GBB-KRU  Kruipuit School 822.216                 890.212                67.996             2.206                -                    2.206 -                 -                     -                     -                     

GBB-KUM  Kuma 472.401                 451.800                20.601 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-LAU Huldigen van laureaten en vrijwillgers -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-LDC  Lokaal dienstencentrum 68.652                    96.216                  27.564             -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-LOG  Logistiek, dispatch en feestelijkheden 368.906                 -                          368.906 -         57.422              -                    57.422 -              -                     -                     -                     

GBB-LOI  Lokaal opvang innitiatief 301.451                 588.310                286.859          -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-LON  Lonen 14.266.149           90.242                  14.476.007 -   -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-MAT  M-team 7.310                      -                          7.310 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-MCF Mutlicultureel festival 10.000                    2.830                     7.170 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-MIL  Milieudienst 913.165                 683.550                229.615 -         5.000                -                    5.000 -                 -                     -                     -                     

GBB-MMC  Mindermobiele centrale 30.536                    9.684                     20.852 -            35.000              -                    35.000 -              -                     -                     -                     

GBB-MOB  Mobiliteit 5.452                      40.000                  34.548             -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-MWF De gemeente Maldegem organiseert elk jaar genieten van Maldegem. 30.776                    6.300                     24.476 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-NUT  nutsvoorzieningen 820.294                 4.000                     816.294 -         -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-OPL  opleidingen 52.860                    400                        52.460 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-PAT  Patrimonium beheer 70.544                    234.313                163.768          -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-PER  Personeelsdienst 184.358                 1.977.081            1.792.722       -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-SEC  Secretariaat 4.027.691              1.616                     3.720.975 -      82.800              166.375          83.575               318.916           138.882           180.034 -          

GBB-SHV  Sociale huisvesting 8.536                      7.200                     1.336 -              -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-SOC  Sociale dienst 895.403                 842.296                53.107 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-SPO  Sport 459.747                 190.750                268.997 -         -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-UIT  Uitloket 29.857                    2.000                     27.857 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-VEI  Veiligheid 3.801                      7.000                     3.199               -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-VZR Gelijkblijvend beleid Verzekeringen 76.971                    -                          76.971 -            -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBB-WEG  Wegen 413.541                 1.596.034            1.182.493       573.500            -                    573.500 -            -                     -                     -                     

GBB-ZBM Zorgbedrijf Meetjesland 4.221.677              2.638.445            1.583.232 -      288.000            -                    288.000 -            -                     -                     -                     

GBR-VJ Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBR-VBJ Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     

GBR-VBJ Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar -                           -                          -                    -                      -                    -                       -                     -                     -                     
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Interne organisatie 

 

Volgende zaken komen aan bod: 

- Organogram 

- Overzicht personeelsbestand 

- Overzicht budgethouders 

- Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen 
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Organogram  

Algemeen 
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Afdeling grondgebonden zaken  
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Afdeling persoonsgebonden zaken
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Afdeling persoonsgebonden zaken (vervolg) 
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Facilitaire diensten 
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Facilitaire diensten (vervolg)
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Overzicht personeelsbestand  

Toestand telkens op gemiddelde equivalenten 

 

GEMEENTE 2018 2019 OCMW 2018 2019

contractuelen 136,23      139,34      contractuelen 38,56            41,56            

A 1,00           1,00           A -                 -                 

B 16,63         19,19         B 16,00            18,00            

C 48,89         50,59         C 7,90              7,90              

D 35,43         33,65         D 3,80              3,80              

E 34,28         34,91         E 10,86            11,86            

Vastbenoemden 63,79         63,12         Vastbenoemden 14,80            13,30            

A 12,50         13,33         A 2,00              1,00              

B 10,08         10,50         B 6,00              5,50              

C 25,96         24,79         C 2,00              2,00              

D 14,25         13,50         D -                 -                 

E 1,00           1,00           E 4,80              4,80              

totaal 200,02      202,46      

Gedetacheerde VB 

zorgbedrijf 39,85            38,10            

A 13,50         14,33         A 1,00              1,00              

B 26,71         29,69         B 9,00              9,00              

C 74,85         75,38         C 25,55            23,80            

D 49,68         47,15         D -                 

E 35,28         35,91         E 4,30              4,30              

totaal excl detach 53,36            54,86            

A 2,00              1,00              

B 22,00            23,50            

C 9,90              9,90              

D 3,80              3,80              

E 15,66            16,66            
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Overzicht budgethouders 

 

Hierna volgt een overzicht van de budgethouders. 

 

Hoofdbudgethouder: College van Burgemeester en Schepenen, vast bureau en 

directiecomité 

 

Er is een delegatie van budgethouderschap van de hoofdbudgethouder naar de algemeen 

directeur over de volgende items: 

 

In het kader van de aankoopprocedure.   

 

❖ Exploitatie uitgaven van niet prioritaire acties tot een bedrag van 5.000 euro exclusief 

BTW 

- de budgethouder kan bestelbonnen goedkeuren 

- de budgethouder keurt de facturen goed voor betaling. 

- de budgethouder mag alleen een verbintenis aangaan op grond van een 

goedgekeurd krediet 

❖ De algemeen directeur kan zijn budgethouderschap verder delegeren aan 

personeelsleden via een apart delegatiebesluit 

- financieel directeur voor haar afdeling 

- managementteamleden verantwoordelijk voor een afdeling 

 

In het kader van dagelijks personeelsbeheer.   

 

❖ Individueel personeelsbeheer met betrekking tot verlof –en dienstregelingen: 

- beslissen over de dagdagelijkse individuele verlofaanvragen 

- beslissing over de aanvraag loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering, verlof 

voor deeltijdse arbeid,  onbetaald verlof, loopbaanonderbreking in het kader van 

palliatieve verzorging, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking voor bijstand of 

verzorging van een zwaar ziek gezins –of familielid 

- beslissen over aanvraag vrijwillige vierdagenweek  

- beslissen over aanvraag halftijdse vervroegde uittreding voor statutaire 

personeelsleden vanaf 55 jaar 

- het vaststellen van de afwijkingen inzake de overdracht van verlofdagen  

 

❖ Individueel personeelsbeheer met betrekking tot salaris  

- het vaststellen van het individuele jaarsalaris van het personeelslid met inbegrip van 

de aanrekening van de eventueel relevante beroepservaring 

- goedkeuren van aanvragen van personeelsleden voor toelagen en vergoedingen (in 

het kader van overuren, permanentieplicht, gevaren…)  

 

❖ Individueel personeelsbeheer met betrekking tot vorming  
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- beslissen over de vormingsplicht en het vormingsrecht, inclusief de goedkeuring van 

de wijze van verplaatsing, de goedkeuring van de gemaakte kosten en de toekenning 

van dienstvrijstelling en vormingsverlof 

 

❖ Individueel personeelsbeheer met betrekking tot evaluaties  

- zorgen voor de interne organisatie van de evaluaties 

- aanwijzen van de evaluatoren en vervangers  

- opleiding voorzien voor de evaluatoren 

- waken over de eenduidige toepassing van het evaluatiestelsel binnen de diensten 

- passende maatregelen nemen bij een ongunstige evaluatie van een personeelslid 

met het oog op het verbeteren van de wijze waarop het personeelslid functioneert 

- beslissen over het gevolg van de evaluatie, m.u.v. het ontslag wegens 

beroepsongeschiktheid 

- formuleren van een gemotiveerd verslag tot ontslag wegens beroeps-

ongeschiktheid op basis van het evaluatieverslag van de tussentijdse evaluatie 

- beslissen over de bevestiging of de aanpassing van de evaluatie en van het 

evaluatieresultaat na gemotiveerd advies van de beroepsinstantie  

 

❖ Individueel personeelsbeheer met betrekking tot prestaties 

- personeelsleden verzoeken tot het presteren van overuren 

- personeelsleden aanwijzen voor opdracht tot permanentieplicht  

- goedkeuren van prestaties buiten het uurrooster (=meeruren) 

- goedkeuren van het uurrooster van de personeelsleden  

- geven van toestemming voor dienstreizen en beslissen welk vervoermiddel 

functioneel en financieel het meest verantwoord is  

- beslissen over stageaanvragen  

 

  

❖ opmaken en vaststellen van de functiebeschrijvingen (functiekaarten) m.u.v. de 

functiebeschrijving van algemeen directeur en de financieel directeur 

 

❖ personeelsleden onvoorzien buiten de gewone arbeidstijdregeling oproepen voor 

dringend werk  

 

In het kader van de aanstellingsbevoegdheid.  

 

❖ (contractuele) vervangingen korter of gelijk aan 1 maand waarbij het maximum van 1 

maand zo moet geïnterpreteerd worden dat verlengingen van dergelijke aanstellingen 

door het ambt van de algemeen directeur kunnen genomen worden (bijvoorbeeld bij 

verlenging van ziekte of verlenging specifiek verlof)  

 

❖ tijdelijke aanstellingen in vacante plaatsen voor een periode van 1 maand waarbij het 

maximum van 1 maand zo moet geïnterpreteerd worden dat verleningen van dergelijke 

aanstellingen door het ambt van de algemeen directeur kunnen genomen worden 

(bijvoorbeeld bij het nog niet doorgaan van het examen)  

 

❖ aanstellingen in het kader van interne personeelsmobiliteit 
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❖ in dienst nemen van vakantiejobs en werkstudenten 

 

❖ samenstelling van de examenjury’s  

 

❖ de toegekende aanstellingsbevoegdheid houdt ook het budgethouderschap in voor de 

voornoemde delegaties 

 

 

 

 

Code Omschrijving

Bovenliggende 

budgethouder 

code Bovenliggende budgethouder omschrijving

VB Vast bureau RVMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn

BCSD Bijzonder Comité van de sociale dienst RVMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn

CBS College van burgemeester en schepenen GR Gemeenteraad

DC Directiecomité RVB Raad van Bestuur

AD_AGB Algemeen directeur DC Directiecomité

AD_GEM Algemeen directeur CBS College van burgemeester en schepenen

AD_OCW Algemeen directeur RVMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn

FD_AGB Financieel directeur AD_AGB Algemeen directeur

FD_GEM Financieel directeur AD_GEM Algemeen directeur

FD_OCW Financieel directeur AD_OCW Algemeen directeur

GZ_AGB Afdelingshoofd grondgebonden zaken AD_AGB Algemeen directeur

GZ_GEM Afdelingshoofd grondgebonden zaken AD_GEM Algemeen directeur

GZ_OCW Afdelingshoofd grondgebonden zaken AD_OCW Algemeen directeur

PZ_AGB Afdelingshoofd persoonsgebonden zaken AD_AGB Algemeen directeur

PZ_GEM Afdelingshoofd persoonsgebonden zaken AD_GEM Algemeen directeur

PZ_OCW Afdelingshoofd persoonsgebonden zaken AD_OCW Algemeen directeur
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Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen 

Binnen bestuur Maldegem werden volgende beleidsdomeinen gedefinieerd:  

- Algemene financiering; 

- Interne werking en veiligheid 

- Burger en Welzijn 

- Grondgebonden zaken 

- Vrije Tijd en Vorming 

 

Volgende beleidsvelden en beleidsitems werden aan de beleidsdomeinen toegewezen: 

 

 

BD: 00 - Algemene financiering
BV: 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0010-01 Zorgbedrijf Meetjesland

0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV: 0020 - Fiscale aangelegenheden

0020-00 Fiscale aangelegenheden

BV: 0030 - Financiële aangelegenheden

0030-00 Financiële aangelegenheden

BV: 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld

0040-00 Transacties in verband met de openbare schuld

BV: 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0050-02 Koetshuis en toilet  Sint Anna – park

0050-01 Huis Wallyn

BV: 0090 - Overige algemene financiering

0090-00 Overige algemene financiering

BD: 01 - Interne werking en veiligheid
BV: 0100 - Politieke organen

0100-00 Politieke organen

BV: 0101 - Officieel ceremonieel

0101-00 Officieel ceremonieel

BV: 0110 - Secretariaat

0110-00 Secretariaat

0110-01 Juridische dienst

BV: 0111 - Fiscale en financiële diensten

0111-00 Fiscale en financiële diensten

BV: 0112 - Personeelsdienst en vorming

0112-00 Personeelsdienst en vorming

BV: 0113 - Archief

0113-00 Archief

BV: 0114 - Organisatiebeheersing

0114-00 Organisatiebeheersing

BV: 0115 - Welzijn op het werk

0115-00 Welzijn op het werk
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BV: 0119 - Overige algemene diensten

0119-11 Openbaar domein administratie

0119-04 Gemeentehuis

0119-09 Gebouwen dienst infrastructuur

0119-00 Gebouwendienst

0119-99 Sociale tewerkstelling ZBM

0119-07 Dienst uitvoering administratie

0119-08 Mobiliteit

0119-03 Poetsdienst

0119-10 Magazijn, ateliers TD

0119-06 Algemene kosten wagenpark

0119-05 Adminstartief centrum Lazarusbron

0119-02 Communicatie

0119-01 ICT

BV: 0150 - Internationale relaties

0150-00 Verbroedering

BV: 0190 - Overig algemeen bestuur

0190-02 kosten voor verkiezing

0190-00 Zorgbedrijf Meetjesland - administratie

0190-01 Algemene verzekeringen

BV: 0400 - Politiediensten

0400-00 Politie

BV: 0410 - Brandweer

0410-00 Brandweer

BV: 0420 - Dienst 100

0420-00 Dienst 100

BV: 0430 - Civiele bescherming

0430-00 Civiele bescherming

BV: 0450 - Rechtspleging

BV: 0470 - Dierenbescherming

0470-00 Dierenbescherming

BV: 0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

0480-00 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

BV: 0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid

0490-00 Dienst veiligheid
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BD: 02 - Burger en Welzijn
BV: 0130 - Administratieve dienstverlening

0130-00 Dienst Brugerzaken

BV: 0160 - Hulp aan het buitenland

0160-00 Noord-Zuid ontwikkelingshulp

BV: 0500 - Handel en middenstand

0500-01 Markt

0500-00 Lokale Economie

BV: 0510 - Nijverheid

0510-00 Nijverheid

BV: 0530 - Land-, tuin- & bosbouw

0530-00 Land-, tuin- & bosbouw

BV: 0550 - Werkgelegenheid

BV: 0900 - Sociale bijstand

0900-00 Sociale bijstand

BV: 0901 - Voorschotten

0901-00 Voorschotten

BV: 0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst

0902-00 Integratie personen met vreemde afkomst

BV: 0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

0903-00 Lokale opvanginitiatieven vr asielzoekers

BV: 0904 - Activering van tewerkstelling

0904-00 Activering van tewerkstelling

BV: 0905 - Dienst voor juridische informatie en advies

0905-00 Dienst vr juridische informatie en advies - Welzijnsband

BV: 0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

0909-00 Sociale dienst

BV: 0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0911-00 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

BV: 0930 - Sociale huisvesting

0930-00 Sociale huisvesting

BV: 0942 - Onderhoudsgelden

0942-00 Onderhoudsgelden

BV: 0943 - Gezinshulp

0943-00 Gezinshulp DGAT

BV: 0944 - Preventieve gezinsondersteuning

0944-00 Huis van het kind

BV: 0945 - Kinderopvang

0945-04 IBO Maldegem

0945-01 KO Maldegem

0945-00 Kinderopvang algemeen

0945-02 KO Adegem

0945-05 IBO Adegem

0945-03 KO Kleit
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BV: 0948 - Poetsdienst

0948-00 Poetspunt ZBM

BV: 0949 - Overige gezinshulp

0949-01 Minder Mobiele Centrale

0949-02 CADO

BV: 0951 - Dienstencentra

0951-99 Oud Sint-Jozef - Overige

0951-01 LDC Oud Sint-Jozef

BV: 0952 - Assistentiewoningen

0952-03 Merlaen

0952-02 Begijnewater

0952-05 Pastorij Adegem

0952-01 Lazarusbron

0952-04 Pastorij Kleit

BV: 0953 - Woon- en zorgcentra

0953-00 WZC Warmhof

BV: 0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen

0959-01 LDC Oud Sint-Jozef

0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen

BV: 0984 - Ontsmetting en openbare reiniging

0984-00 Openbare Toiletten

BV: 0990 - Begraafplaatsen

0990-00 Begraafplaatsen

BD: 03 - Grondgebonden zaken
BV: 0200 - Wegen

0200-00 Wegen

0200-01 onderhoud openbaar domein (netheid)

0200-02 Winterdienst

BV: 0210 - Openbaar vervoer

0210-00 Openbaar vervoer

BV: 0220 - Parkeren

0220-00 Parkeren

BV: 0290 - Overige mobiliteit en verkeer

BV: 0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0300-00 Ophalen van huishoudelijk afval

0300-01 Verwerken van afval

BV: 0309 - Overig afval- en materialenbeheer

0309-00 Recyclagepark

BV: 0310 - Beheer van regen- en afvalwater

0310-00 Beheer van regen- en afvalwater

BV: 0319 - Overig waterbeheer

0319-00 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones
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BV: 0320 - Sanering van bodemverontreiniging

0320-00 Sanering van bodemverontreiniging

BV: 0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging

0329-00 Vermindering van de milieuverontreiniging

BV: 0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

BV: 0341 - Erosiebestrijding

BV: 0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

0349-00 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

BV: 0350 - Klimaat en energie

0350-00 Klimaat en energie

BV: 0390 - Overige milieubescherming

0390-00 milieudienst

BV: 0600 - Ruimtelijke planning

0600-00 Ruimtelijke Ordening

BV: 0610 - Gebiedsontwikkeling

0610-00 Gebiedsontwikkeling

BV: 0620 - Grondbeleid voor wonen

0620-00 Grondbeleid voor wonen

BV: 0621 - Bestrijding van krotwoningen

0621-00 Bestrijding van krotwoningen

BV: 0629 - Overig woonbeleid

0629-00 woonbeleid

BV: 0630 - Watervoorziening

0630-00 Watervoorziening

BV: 0640 - Elektriciteitsvoorziening

0640-00 Elektriciteitsvoorziening

BV: 0650 - Gasvoorziening

0650-00 Gasvoorziening

BV: 0670 - Straatverlichting

0670-00 Straatverlichting

BV: 0680 - Groene ruimte

0680-00 Groendienst

BD: 04 - Vrije Tijd en Vorming
BV: 0520 - Toerisme - Onthaal en promotie

0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie

0520-01 Toerisme projecten

BV: 0521 - Toerisme - Sectorondersteuning

0521-01 Toerisme projecten

0521-00 Dienst toerisme

BV: 0522 - Toerisme - Infrastructuur

0522-00 Toerisme - infrastructuur
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BV: 0703 - Openbare bibliotheken

0703-00 Bibliotheek

BV: 0705 - Gemeenschapscentrum

0705-00 GC Den hoogen Pad - DHP

0705-05 Jeugdcentrum

0705-04 Zaal K-Ba

0705-01 GC Den hoogen Pad - andere zalen

BV: 0709 - Overige culturele instellingen

0709-00 Cultuurdienst

BV: 0710 - Feesten en plechtigheden

0710-01 Sint-Anna kasteel

0710-00 Feesten en plechtigheden

BV: 0711 - Openluchtrecreatie

0711-00 Speelpleinen

BV: 0719 - Overige evenementen

0719-00 Uitloket

BV: 0720 - Monumentenzorg

0720-00 Monumentenzorg

BV: 0729 - Overig beleid inzake het erfgoed

0729-00 Erfgoed

BV: 0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning

0740-05 Diverse sportprojecten

0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

BV: 0741 - Sportpromotie en -evenementen

0741-03 Sportpromotie

0741-07 Bricocross

0741-00 Sportdienst

BV: 0742 - Sportinfrastructuur

0742-06 Gemeentelijke sporthal de Berken

0742-02 Zwembad

0742-01 Sporthal MEOS

0742-05 Atletiekpiste

0742-00 AGB Maldegem

0742-04 Sportinfrastructuur tbv derden

0742-03 Tennisterreinen Dewaele

BV: 0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0750-05 Jeugdhuis De Redekiel

0750-03 Jeugdherberg

0750-02 Jeugdlbewegingen

0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
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BV: 0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

0751-01 Speelpleinwerking

0751-00 Jeugddienst

0751-04 Grabbelpas

0751-02 Uitpas - toeliedingsactiviteiten vrije tijd

BV: 0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren   

0752-01 Infrastructuur Jeugd - verhuur

0752-00 Uitleendienst jeugd

BV: 0790 - Erediensten

0790-02 Kerkfabriek Kleit

0790-05 Kerkfabriek Sint Antonius - Balgerhoeke

0790-01 Kerkfabriek Donk

0790-04 Kerkfabriek Adegem

0790-07 Dekenij

0790-00 Kerkfabriek Maldegem

0790-03 Kerkfabriek Middelburg

0790-06 Kerkfabriek Sint Jans-onthoofding (Oostwinkel)

BV: 0800 - Gewoon basisonderwijs

0800-00 Kruipuit

BV: 0820 - Deeltijds kunstonderwijs

0820-00 KUMA -Beeldende kunsten

0820-02 Vrienden van de KUMA

0820-01 Muziek & Woord
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Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de 

financiële vaste activa  

 

Hierna volgen de details van de financiële vaste activa per 31/12/2017: 

 

Naam deelneming: VMW  Watervoorziening P waterdienst 

• Vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: - 

• Bedrag van de participatie: €2.464.750 

o Dit vertegenwoordigt 98.590 aantal aandelen 

 

Naam deelneming: VMW Watervoorziening G waterdienst  

• Vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: - 

• Bedrag van de participatie: €1.931.300 waarvan €730.467,22 volstort 

o Dit vertegenwoordigt 77.252 aantal aandelen 

 

Naam deelneming: IVM-A 

• Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:  

• Bedrag van de participatie: €578.150 waarvan  €578.510 volstort 

o Dit vertegenwoordigt 23.126 aantal aandelen 

 

Naam deelneming: IVM-C 

• Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:  

• Bedrag van de participatie: €1.056.475  waarvan  €1.056.475 volstort 

o Dit vertegenwoordigt 42.259 aantal aandelen 

 

Naam deelneming: IMEWO – E  

• vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Anneke Gobeyn 

• Bedrag van de participatie: €3.823.067,53, herwaardering €3003.400, boekwaarde 

€6.826.467,52 

o Dit vertegenwoordigt 239.157 aantal aandelen 

 

Naam deelneming: IMEWO -  G 

• Vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Anneke Gobeyn 

• Bedrag van de participatie: €2.933.793,80, herwaardering €1.798.253, boekwaarde 

€44.732.046,39 

o Dit vertegenwoordigt 167.165 aantal aandelen 

 

Naam deelneming: FINIWO – F1 PORTFIN 

• Bedrag van de participatie: €8.750  

o Dit vertegenwoordigt 700 aantal aandelen 

o Totaal aandelen:40.000 
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Naam deelneming: FINIWO – F1 TNS 

• Bedrag van de participatie: €30.625  

o Dit vertegenwoordigt 2.450 aantal aandelen 

o Totaal aandelen:100.000 

 

Naam deelneming: FINIWO – F3  

• Bedrag van de participatie: €300.107,74  

o Dit vertegenwoordigt 12.106 aantal aandelen 

o Totaal aandelen: 729.292 

 

Naam deelneming: FINIWO – F5  

• Bedrag van de participatie: €114.497,28  

o Dit vertegenwoordigt 576 aantal aandelen 

o Totaal aandelen: 34.700 

 

Naam deelneming: FINIWO – F6 Publi T 

• Bedrag van de participatie: €111.300  

o Dit vertegenwoordigt 2.500 aantal aandelen 

o Totaal aandelen: 150.582 

 

Naam deelneming: FINIWO – F7  

• Bedrag van de participatie: €78.577,80  

o Dit vertegenwoordigt 1.765 aantal aandelen 

o Totaal aandelen: 97.963 

o  

Naam deelneming: FINIWO – F8 Publi-T 

• Bedrag van de participatie: €218.726,76 

o Dit vertegenwoordigt 4.913 aantal aandelen 

o Totaal aandelen:  

 

Naam deelneming: VENECO  

• Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Marleen Van den Bussche 

• Bedrag van de participatie: €41.750 waarvan €41.750 volstort  

        Uitgiftepremie €174.988,83  waarvan €174.988,83  volstort 

o Dit vertegenwoordigt 167 aantal aandelen 

 

Naam deelneming: Volkshaard cvba  

• Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Valerie Taeldeman 

• Bedrag van de participatie: €4.375  waarvan €1.093,75 volstort  

o Dit vertegenwoordigt 350 aantal aandelen 

 

Naam deelneming: Wonen cvba  

• Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Ann Van den Abeele 
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• Bedrag van de participatie: €843,20  waarvan €673.28 volstort  

o Dit vertegenwoordigt 340 aantal aandelen 

 

Naam deelneming: De Lijn 

• Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:  

• Bedrag van de participatie: €842.84  waarvan €772,85 volstort  

o Dit vertegenwoordigt  aantal aandelen 

 

Naam deelneming: Het Volk 

• Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:  

• Bedrag van de participatie: €250,00  waarvan €62,50 volstort  

o Dit vertegenwoordigt 10 aantal aandelen 

o  

Naam deelneming: M.B.V. Woonnet 

• Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:  

• Bedrag van de participatie: €500,00 waarvan €165,00 volstort  

o Dit vertegenwoordigt 200 aantal aandelen 

 

Naam deelneming: Jobpunt Vlaanderen 

• Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:  

• Bedrag van de participatie: €1.413,03  waarvan €1.413,03  volstort  

o Dit vertegenwoordigt  aantal aandelen 

 

Naam deelneming: Gemeentelijke Holding in vereffening 

• Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur is niet meer in functie 

• Bedrag van de participatie: €  

o Dit vertegenwoordigt 44.000 aantal aandelen 
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Fiscaliteit  

 

 

Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de 

opcentiemen op de onroerende voorheffing 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aanvullende 

gemeentebelasting op de 

natuurlijke personen. 

 

7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 6,9% 6,9% 

Opcentiemen op de 

onroerende voorheffing. 

1650 1650 1650 1650 1039 1039 

 

 

Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingsreglementen 

 

Website: https://www.maldegem.be/belastingen-en-reglementen 
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Overzicht van de belastingen  

 

Bij bepaalde belasting reglementen wordt een automatische index toegepast op basis van 

de gezondheidsindex. 

Jaarlijkse opbrengst / belastingssoort  

 

 

 

Opmerkingen: 

-De belasting op economische bedrijvigheid 2014 en de belasting op hinderlijke 

inrichtingen werden pas uitvoerbaar verklaard in 2015. De aanslag is telkens voorzien in 

het jaar n+1. Vanaf inkomensjaar 2015 vervallen beide belastingreglementen en worden 

geïntegreerd in 1 nieuw belasting reglement. De ontvangsten voor de belasting op 

economische  bedrijvigheid is laag in 2016 om dat heel wat bezwaren gegrond werden 

verklaard voor de aanslagjaren 2015-2015. 

-In 2017 werd het belasting reglement op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2014 

vernietigd. In 2018 wordt dit per aanvraag van ontheffing terugbetaald. Dit verklaart het 

negatieve bedrag in 2018 (het verschil tussen het kohier aanslagjaar 2017 395.435 euro en 

de geraamde terugbetalingen (465.267 euro tot op heden). 

-In 2019 wordt er geen ontvangst ingeschreven voor de belasting op economische 

bedrijvigheid aangezien er nog geen reglement werd gestemd. 

-De belasting op leegstaande woningen 2014 werd pas uitvoerbaar verklaard in 2015. De 

inhaalbeweging is voorzien in 2015. Het bestuur is in 2014 gestart met het inventariseren 

van alle leegstaande woningen en heeft deze na verjaring in de loop van boekjaar 2015 

belast. De sterke stijging in 2015 kan door voorgaande reden verklaard worden samen met 

het feit dat de tarieven verhoogd werden in 2014. 

-De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt negatief beïnvloedt door de 

Taks-shift in 2017-2020 en de daling van het tarief. 

-Vanaf 2017 is er een belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer.

Belasting volgens aanslagjaar JR 2014 JR 2015 JR 2016 BUD 2017 JR 2017 2018 2019

TOTAAL 15.407.141 14.607.908 15.393.334 15.036.934 15.148.921 14.657.453 14.771.152
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7.053.631 7.292.476 7.307.707 7.216.650 7.394.384 7.502.995 7.697.127

Aanvullende belasting op de personenbelasting 6.857.054 6.139.097 6.857.691 6.650.668 6.584.843 6.558.925 6.311.504

Aanvullende belasting op motorrijtuigen 394.125 399.477 402.398 409.703 415.990 418.776 433.171

Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels 33.331 48.755 53.259 40.095 41.087 44.939 16.766

Belasting op ontgraving 0 1.125 250 250 1.000 250 250

Belasting op sluikstorten 250 250 0 250 250

belasting op economische bedrijvigheid VZW's 1.150 1.000 900 925 1.000 825

belasting op economische bedrijvigheid 650.140 414.080 357.040 386.340 384.550 -196.730 0

belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen 152.400 -150 0 0

Belasting op taxidiensten 1.646 1.994 4.327 4.415 4.415 4.000 4.000

Vervoer van personen die overlast veroorzaken 2.945 1.050 2.625 2.000 3.990 2.000 2.750

belasting op het gebruik van het openbaar domein 7.904 7.171 9.411 5.000 951 17.500 9.000

Belasting op tweede verblijven 59.857 76.923 90.573 72.373 72.373 72.000 72.000

onbebouwde percelen 97.312 86.718 104.416 103.379 103.379 90.000 80.000

Leegstand woningen 6.557 71.556 134.247 55.500 29.502 80.000 70.000

Verkrottingsheffing Gewestelijk 3.304 0 0 250 250 250 250

Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten 10.000 33.000 16.500 25.000

Belasting op nachtwinkels 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Belasting op plaatsrecht kermissen 13.040 13.141 7.424 7.500 6.758 6.500 6.500

Belasting op plaatsrecht circussen 14.212 90 570 420 149 420 420

Belasting op plaatsrecht markten 29.751 29.755 29.047 29.000 25.559 20.000 20.000

Belasting op terrassen, tafels, stoelen 24.362 18.283 16.388 9.741 11.082 6.378 9.840

GAS boetes 2.320 2.070 11.960 7.000 9.384 7.000 7.000

belasting op het optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer 22.500 22.500 1.500 1.500
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Overzicht van de investeringen opgenomen in het meerjarenplan 

 

s

l

e actie actie omschrijving

budgetv

erantw. Entiteit

Beleids

item

BI 

omschr

Beleid

sdome

in

Alg. 

Rekeni

ng AR omschrijving omschrijving 2019

    -7.298.451 

1-01 Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.           -72.022 

2018/1-01-05-01/0790-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_091-01-05-01 kerkenbeleidsplan DJS GEMEENTE 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel00 Algemene financiering214000 Gebouwen - overige materiële vaste activastudie kerk  St. Vincentius -25.000                  

2018/1-01-01-01/0610-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_011-01-01-01 We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum. DJS GEMEENTE 0610-00 Gebiedsontwikkeling04 Ruimte en Milieu214000 Plannen en studies BPA hof ter Ede omzetten RUP -27.022                  

2018/1-01-04-01/0990-00/222000/GEMEENTE/CBS/1419_011-01-04-01 We saneren de begraafplaatsten. WN GEMEENTE 0990-00 Begraafplaatsen02 Burger en Welzijn222000 terreinen infrastructuur Sanering begraafplaatsen -20.000                  

1-03 Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie vh vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.           -33.933 

2018/1-03-03-02/0703-00/221000/GEMEENTE/CBS/1419_021-03-03-02 We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek. SB GEMEENTE 0703-00 Bibliotheek 05 Vrije Tijd en Vorming221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederenAanpassingswerken BIB -10.000                  

2018/1-03-03-02/0703-00/240000/GEMEENTE/CBS/1419_021-03-03-02 We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek. SB GEMEENTE 0703-00 Bibliotheek 05 Vrije Tijd en Vorming240000 Meubilair & kantooruitrusting - gemeenschapsgoederenmeubilair BIB -4.933                     

2018/1-03-03-03/0711-00/222100/GEMEENTE/CBS/1419_021-03-03-03

We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke 

speelruimten. VCI GEMEENTE 0711-00 Speelpleinen05 Vrije Tijd en Vorming222100 Bebouwde terreinen

uitbouw lokaal speelweefsel/herstel vervanging afsluiting 

speelplein Kleit -9.000                     

2018/1-03-03-08/0711-00/222100/GEMEENTE/CBS/1419_021-03-03-08 We zorgen voor een goede uitbouw van het speelweefsel in Middelburg VCI GEMEENTE 0711-00 Jeugddienst05 Vrije Tijd en Vorming222100 Bebouwde terreinen Speelweefsel Middelburg -10.000                  

1-04 Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief v/e voldoende breed onderwijsaanbod.        -143.175 

2018/1-04-02-05/0800-00/222000/GEMEENTE/CBS/1419_021-04-02-05 Project gek op groen school de kruipuit WN GEMEENTE 0800-00 Kruipuit 05 Vrije Tijd en Vorming222000 Terreinen Infrastructuur buurtgroen Kruipuit- uitvoering -80.000                  

2018/1-04-02-08/0200-00/220000/GEMEENTE/SEC/1419_101-04-02-08 GBB-Secretariaat VVT GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Infrastructuur220000 Terreinen - gemeenschapsgoederenaankopen grond Adegem Dorp Schoolcomité Adegem-Kleit -52.000                  

2018/1-04-02-03/0703-00/230000/GEMEENTE/CBS/1419_081-04-02-03 De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën. GEMEENTE 0703-00 Bibliotheek 05 Vrije Tijd en Vorming230000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederenRFID kleit en hoofd bib -9.650                     

2018/1-04-02-03/0703-00/211000/GEMEENTE/CBS/1419_081-04-02-03 De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën. GEMEENTE 0703-00 Bibliotheek 05 Vrije Tijd en Vorming211000 Software RFID licenties SIP2  kleit en hoofd bib -1.525                     

2-01 Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.     -2.332.274 

2018/2-01-02-01/0119-06/242000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-02-01 We zetten in op een duurzaam wagenpark. DS GEMEENTE 0119-06 Logistiek, dispatch en feestelijkheden03 Infrastructuur242000 Rollend Materieel optimalisatie wagenpark -30.000                  

2018/2-01-04-01/0350-00/221000/GEMEENTE/CBS/1419_03
2-01-04-01

Het Klimaatplan stimuleert van duurzame werking bij gemeentelijke diensten, OCMW, politie en 

verenigingen. MILIEU
GEMEENTE 0350-00 Klimaatbeleid04 Ruimte en Milieu221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederenKlimaat beleid 

-42.589                  

2018/2-01-03-01/0310-00/228000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-01 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef) VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur228000 Riolering SPAM 4 uitvoering -100.000                

2018/2-01-03-05/0310-00/228000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-05 We realiseren SPAM 15 (IBA's) VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur228000 Riolering uitvoering SPAM 15 -200.000                

2018/2-01-03-06/0310-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-06 We bereiden de realisatie van SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide) voor. VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur214000 Plannen en studies SPAM 18 erelonen -19.130                  

2018/2-01-03-06/0310-00/220600/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-06 We bereiden de realisatie van SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide) voor. VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur220600 Gronden SPAM 18 iname gronden -465.000                

2018/2-01-03-06/0310-00/228000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-06 We bereiden de realisatie van SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide) voor. VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur228000 Riolering SPAM 18 uitvoering -427.950                

2018/2-01-03-10/0310-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-10 We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat. VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur214000 Plannen en studies SPAM 16 erelonen -60.000                  

2018/2-01-03-10/0310-00/220600/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-10 We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat. VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur220600 Gronden SPAM 16 iname gronden -100.000                

2018/2-01-03-12/0310-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-12 We realiseren SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg) VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur214000 Plannen en studies SPAM 11-13  riolering Middelburg -205.820                

2018/2-01-03-12/0310-00/222000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-12 We realiseren SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg) VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur222000 Terreinen - infrastructuur SPAM 11-13  verwerving gronden -50.000                  

2018/2-01-03-14/0310-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-14 We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2) VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur214000 Plannen en studies SPAM 9 Sanering begijnewatergang fase 2 -126.625                

2018/2-01-03-14/0310-00/228000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-14 We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2) VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur228000 Riolering SPAM 9 Sanering begijnewatergang fase 2 -435.160                

2018/2-01-03-21/0310-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-21 We realiseren SPAM 30: Sanering Urselweg tot Pot- en Zuidhoutstraat. VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur214000 Plannen en studies SPAM 30: Sanering Urselweg tot Pot- en Zuidhoutstraat -10.000                  

2018/2-01-03-22/0310-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-22 We renoveren de riolering Maldegem centrum: stationstraat. VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur214000 Plannen en studies Reno Maldegem Centrum -10.000                  

2018/2-01-03-23/0310-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-23 We realiseren REN06: Afkoppeling verdunning regio Broekelken VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur214000 Plannen en studies REN06: Afkoppeling verdunning regio Broekelken -10.000                  

2018/2-01-03-24/0310-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-24 We realiseren SPAM19: Kerselare, Vierweegse VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur214000 Plannen en studies SPAM19: Kerselare, Vierweegse -10.000                  

2018/2-01-03-25/0310-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-25 We realiseren SPAM 26: Drukriolering Warmestraat - Celieplas - Waleweg. VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Infrastructuur214000 Plannen en studies SPAM26: Drukriolering Warmestraat - Celieplas - Waleweg -10.000                  

2018/2-01-02-02/0670-00/225000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-02-02 We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare gebouwen en wegenis. VS3 GEMEENTE 0670-00 Straatverlichting03 Infrastructuur225000 Overige infrastructuur betreffende de wegennieuwe straatverlichting LED -20.000                  
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2-02 Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers.     -2.311.840 

2-02-03-01 We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen. DS GEMEENTE 0119-00 Gebouwen 03 Infrastructuur222100 Bebouwde terreinen

aanpassingen gebouwen en openbaar domein toegankelijker te 

maken -21.753                  

2-02-02-01 We werken aan infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen. HJ GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken224000 Wegen verkeersveilige omgeving scholen -49.431                  

2-02-01-02 We investeren in fiestenstallingen SB GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederenFietsenstallingen -10.000                  

2-02-04-04 We voeren maatregelen uit in het kader van verkeersveiligheid HJ GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken214000 Plannen en studies acties inzake verkeersveiligheid (verkeerscel) -10.000                  

2-02-04-04 We voeren maatregelen uit in het kader van verkeersveiligheid HJ GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken230000 Uitrusting materiaal acties inzake verkeersveiligheid (verkeerscel) -3.750                     

2-02-04-04 We voeren maatregelen uit in het kader van verkeersveiligheid HJ GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken222100 Bebouwde terreinen acties inzake verkeersveiligheid (verkeerscel) -3.750                     

2-02-04-04 We voeren maatregelen uit in het kader van verkeersveiligheid HJ GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken224000 Wegen fietsstraten mobiliteitsplan -10.000                  

2-02-04-10 We richten de Edestraat in als een woonerf HJ GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken224000 Wegen woonwerfinrichting Edestraat -25.000                  

2-02-01-04 We richten de Westeindestraat opnieuw in met fiets -en voetpaden. VS3 GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken224000 Wegen Inrichting  westeindestraat -1.478.156             

2-02-01-04 We richten de Westeindestraat opnieuw in met fiets -en voetpaden. VS3 GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken225000 Overige infrastructuur betreffende de wegenOV en alle nutsleidingen  ondergronds brengen westeindestraat -500.000                

2-02-01-01 Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de zwakke weggebruiker. VS3 GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken224000 Wegen fiets -en voetpaden -200.000                

2-03 Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium.        -207.551 

2-03-01-01

Analyses uitvoeren mbt energiegebruik in gebouwen en maatregelen uitvoeren die uit analyses 

volgen. SB OCMW 0119-05 Administratief gebouw Lazrusbron 101 Interne werking en veiligheid221000 Gebouwen aanpassingen gebouw admin centrul OCMW ifv duurzaamheid -24.000                  

2-03-02-01

Tesamen met de kerk van de HH Petrus en Paulus en het bezoekerscentrum is ook de kasteelsite, 

zoals gevisualiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen, 1 van de 3 ankerpunten van Middelburg DMP GEMEENTE 0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie05 Vrije Tijd en Vorming221000 Gebouwen infrastructurele aanpassingen bezoekerscentrum -30.000                  

2-03-02-02 Herwerken tentoonstelling DMP GEMEENTE 0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie05 Vrije Tijd en Vorming240000 Meubilair aanpassing tentoonstelling -15.000                  

2-03-02-05

Als gemeenteGEMEENTE organiseren, participeren en ondersteunen we zelf acties ifv het 

cultuurhistorische beeld van Middelburg DMP GEMEENTE 0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie05 Vrije Tijd en Vorming222000 Terreinen - infrastructuur Middelburg bewegwijzering/infoborden -7.500                     

2-03-01-07 Samen met IOED wordt een beheersplan opgesteld voor het dorpsgezicht van Maldegem. DMP GEMEENTE 0720-00 Monumentenzorg01 Interne werking en veiligheid214000 Studies beheersplannen beschermde monumenten centrum -40.000                  

2-03-01-09 Bestemming vastleggen en beheersplan opmaken voor Sint-Anna Kasteel DMP GEMEENTE 0720-00 Monumentenzorg01 Interne werking en veiligheid214000 Studies beheersplannen beschermde monumenten Sint -Anna -12.000                  

2-03-01-10 Aanpassingswerken aan Politiegebouw SB GEMEENTE 0400-00 Politie 01 Interne werking en veiligheid221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederendakstructuur, gevel renovatie -55.000                  

0 0 SB GEMEENTE 0 0 0 0 0 inspectie en renovatie architecturaal beton voorgevel -40.000                    

0 0 SB GEMEENTE 0 0 0 0 0 Inbraakpreventiemaatregelen aan het politiehuis -10.000                    

0 0 SB GEMEENTE 0 0 0 0 0 Airco Snelle directe maatregel -5.000                      

2-03-01-11 Finaliseren van de benedenverdieping en omgeving vh Sint-Anna Kasteel SB GEMEENTE 0710-01 Sint-Anna 02 Burger en Welzijn221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederenRenovatie van het Sint-Anna kasteel -19.051                  

0 0 SB GEMEENTE 0 0 0 0 0 Gordijnen voor ramen gelijkvloerse verdieping  (10 ramen) -4.051                      

0 0 SB GEMEENTE 0 0 0 0 0 aanleg integraal toegankelijk terras met voorzieningen -10.000                    

0 0 SB GEMEENTE 0 0 0 0 0 vernieuwe inkomdeur -5.000                      

2-03-02-05 We richten een onbemande infozone voor toerisme op. DMP GEMEENTE 0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie05 Vrije Tijd en Vorming221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederenparticipatie in project 'toeristisch onthaal' van TM -5.000                     

3-01  Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat.        -815.761 

3-01-07-01 We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen. VS3 GEMEENTE 0510-00 Nijverheid 02 Burger en Welzijn224000 Wegen rondpunt en fietspad Krommewege -94.307                  

3-01-07-01 We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen. VS3 GEMEENTE 0510-00 Nijverheid 02 Burger en Welzijn220000 Terreinen - gemeenschapsgoederengrondinname rondpunt en aantakking N44 -250.000                

3-01-07-03

We realiseren de omlegging van de Crommewegewatergang ifv optimalisatie van het bestaand 

industrieterrein. VS3 GEMEENTE 0510-00 Nijverheid 02 Burger en Welzijn224000 Wegen

verbindingsgracht zuidelijk bufferbekken met de kampelbeek, 

parking -351.453                

3-01-07-02

We realiseren de omlegging van de Crommewegewatergang ifv optimalisatie van het bestaand 

industrieterrein. VS3 GEMEENTE 0310-00 Nijverheid 02 Burger en Welzijn228000 Wegen omlegging Crommewegewatergang -120.000                

4-06 Maldegem streeft naar tevreden medewerkers en zet in op het personeelsbeleid.              -             -79.285 

4-06-03-01 Processen worden gedigitaliseerd in CRM voor een efficiëntere werking van de diensten. BC GEMEENTE 0119-01 ICT 01 Interne werking en veiligheid211000 Software CRM processen -6.000                     

4-06-03-05 We koppelen de midoffice aan andere applicaties voor een effecientere werking. BC GEMEENTE 0119-01 ICT 01 Interne werking en veiligheid211000 Software upgrade  en koppelingen -68.285                  

4-06-03-01 Processen worden gedigitaliseerd in CRM voor een efficiëntere werking van de diensten. BC GEMEENTE 0112-00 Personeelsdienst en vorming02 Burger en Welzijn211000 Software planningsmodule HR -5.000                     

5-12 Maldegem zet in op het bewerkstelligen en bevorderen van levenslang- en bestendig  wonen.             -             -35.000 

5-12-01-01 Participatie en co-creatie traject organiseren. DSC OCMW 0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen02 Burger en Welzijn230000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederenwoonzorgzone domotica -35.000                  
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Gelijkblijven beleid     -1.267.611 

2018/GBB-ICT/0119-01/241000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-ICT GBB Informatica BC GEMEENTE 0119-01 ICT 01 Interne werking en veiligheid241000 Informaticamaterieel Aankoop laptops, schermen, computers -40.500                  

2018/GBB-ICT/0119-01/241000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-ICT GBB Informatica BC OCMW 0119-01 ICT 01 Interne werking en veiligheid241000 Informaticamaterieel Aankoop laptops, schermen, computers -15.000                  

2018/GBB-ICT/0945-00/211000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-ICT GBB Informatica BC GEMEENTE 0945-00 Kinderopvang algemeen02 Burger en Welzijn211000 Software registratie systeem KO -10.000                  

2018/GBB-ICT/0100-00/211000/GEMEENTE/GBB-ICT GBB Informatica BC GEMEENTE 0100-00 Politieke organen01 Interne werking en veiligheid211000 Software licenties digitaal verslag GR -4.000                     

2018/GBB-KRU/0800-00/240000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-KRU GBB Kruipuit School BM GEMEENTE 0800-00 Kruipuit 05 Vrije Tijd en Vorming240000 Meubilair & kantooruitrusting - gemeenschapsgoederenvervangen bestaand meubilair -2.206                     

2018/GBB-KDO/0945-01/242000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-KDO GBB Kinderopvang VDF GEMEENTE 0945-01 KO Maldegem02 Burger en Welzijn242000 Rollend materieel elektrische bolderkar -5.000                     

2018/GBB-LOG/0119-10/230000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-LOG GBB Logistiek, dispatch en feestelijkheden DS GEMEENTE 0119-10 Magazijn, ateliers TD03 Grondgebonden zaken230000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederenvervanging containers, stapelrekken -15.022                  

2018/GBB-LOG/0710-00/240000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-LOG GBB Logistiek, dispatch en feestelijkheden DS GEMEENTE 0710-00 Logistiek, dispatch en feestelijkheden03 Grondgebonden zaken240000 Meubilair los meubilair evenementen -2.400                     

2018/GBB-LOG/0119-07/242000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-LOG GBB Logistiek, dispatch en feestelijkheden DS GEMEENTE 0119-07 Logistiek, dispatch en feestelijkheden03 Grondgebonden zaken242000 Rollend Materieel vervanging heftruck -40.000                  

2018/GBB-LOG/0119-07/242000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-MMC GBB Minder mobile centrale HM OCMW 0949-01 Minder mobile centrale03 Grondgebonden zaken242000 Rollend Materieel vervanging voeruig minder mobiele centrale -35.000                  

2018/GBB-MIL/0309-00/222100/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-MIL GBB Milieudienst MILIEU GEMEENTE 0309-00 Recyclagepark03 Grondgebonden zaken222100 Bebouwde terreinen

afsluiting container waarin goederen kringwinkel, electrische 

apparaten -5.000                     

2018/GBB-GBH/0752-01/221000/GEMEENTE/CBS/1419_05GBB-GBH We optimaliseren het energieverbruik in alle gemeentelijke gebouwen. SB GEMEENTE 0752-01 Infractructuur Jeugd - verhuur05 Vrije Tijd en Vorming221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

Aanpassing toegang  jeugdlokalen Maldegem met poort en 

automatische sluitsystemen om toiletten open te stellen voor 

bezoekers speeltuin -5.000                     

2018/GBB-GBH/0705-00/221000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GBH GBB Gebouwendienst SB GEMEENTE 0705-00 Gemeenschapscentrum Den hoogen Pad05 Vrije Tijd en Vorming221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederenDHP - linoleum -5.000                     

2018/GBB-GBH/0800-00/221000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GBH GBB Gebouwendienst SB GEMEENTE 0800-00 Gebouwendienst01 Interne werking en veiligheid240000 Meubilair & kantooruitrusting - gemeenschapsgoederenzonwerende gordijnen -9.173                     

2018/GBB-GBH/0119-00/240000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GBH GBB Gebouwendienst SB GEMEENTE 0119-00 Gebouwendienst01 Interne werking en veiligheid240000 Meubilair & kantooruitrusting - gemeenschapsgoederenvervangingsinvesteringen en meubilair -10.000                  

2018/GBB-GBH/0790-07/221000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GBH GBB Gebouwendienst SB GEMEENTE 0790-07 Dekenij 01 Interne werking en veiligheid221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederenHeropfrissing Dekenij -36.000                  

2018/GBB-GBH/0720-00/270000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GBH GBB Gebouwendienst SB GEMEENTE 0720-00 Monumentenzorg01 Interne werking en veiligheid270000 Gebouwen - gemeenschapsgoederenvernieuwen brug naar kapel Reesinghe -12.000                  

2018/GBB-GBH/0119-04/221100/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GBH GBB Gebouwendienst SB GEMEENTE 0119-04 Gemeentehuis01 Interne werking en veiligheid221100 Gebouwen installaties bliksemafleiding intern -14.000                  

2018/GBB-GBH/0119-04/221100/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GBH GBB Gebouwendienst SB OCMW 0944-00 Huid vh Kind02 Burger en Welzijn240000 Meubliair inrichting huis van het kind -3.000                     

2018/GBB-GBH/0119-04/221100/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GBH GBB Gebouwendienst SB OCMW 0951-01 LDC 02 Burger en Welzijn221000 Gebouwen installaties aanpassingen gebouw in het kader Witgele Kruis -6.000                     

2018/GBB-GBH/0945-03/214000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GBH GBB Gebouwendienst SB GEMEENTE 0945-03 KO Kleit 02 Burger en Welzijn214000 Gebouwen - gemeenschapsgoederenGevel KO Kleit studiekosten -2.500                     

2018/GBB-GBH/0945-01/221000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GBH GBB Gebouwendienst SB GEMEENTE 0945-01 KO Maldegem02 Burger en Welzijn221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen -5.510                     

0 0 SB GEMEENTE 0 0 0 0 0 Sfeerverlichting in de dolfijntjes -510                         

0 0 SB GEMEENTE 0 0 0 0 0 berging fietsen -5.000                      

2018/GBB-GBH/0945-05/221000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GBH GBB Gebouwendienst SB GEMEENTE 0945-05 IBO Adegem02 Burger en Welzijn221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederenaanpassing speelplaats -23.000                  

2018/GBB-WEG/0200-00/224000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-WEG GBB Wegen VS3 GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken224000 Wegen onderhoud wegen -425.000                

0 0 VS3 GEMEENTE 0 0 0 0 0 uitvlakken en bestrijken -170.000                  

0 0 VS3 GEMEENTE 0 0 0 0 0 Herstellen betonvakken -80.000                    

0 0 VS3 GEMEENTE 0 0 0 0 0 Onderhouds contract wegen -175.000                  

2018/GBB-WEG/0310-00/228000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-WEG GBB Wegen VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Grondgebonden zaken228000 Riolering onderhoud Riolering -73.500                  

2018/GBB-WEG/0310-00/214000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-WEG GBB Wegen VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Grondgebonden zaken214000 stdie studie afkoppeling de Maricolen -10.000                  

2018/GBB-WEG/0200-00/230000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-WEG GBB Wegen VS3 GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken230000 uitrusting GPS meettoestel en inventarisatie toestel -15.000                  

2018/GBB-WEG/0670-00/225000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-WEG GBB Wegen VS3 GEMEENTE 0670-00 Straatverlichting03 Grondgebonden zaken225000 Overige infrastructuur betreffende de wegen

Vervangings inv IMEWO contract straatlampen.be + 25K eigen 

vervangingen -50.000                  

2018/GBB-SEC/0990-00/220600/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-SEC GBB-Secretariaat VVT GEMEENTE 0990-00 Begraafplaasten02 Burger en Welzijn220600 Terreinen -voor wegen aankoop grond KFB Donk -9.800                     

2018/GBB-SEC/0400-00/664000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-SEC GBB-Secretariaat VVT GEMEENTE 0400-00 Politie 01 Interne werking en veiligheid664000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaalInv. Subs Politie -73.000                  

2018/GBB-SEC/0400-00/664000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-ZBM GBB Zorgbedrijf Di2 OCMW 0010-00 Zorgbedrijf 00 Algemene financiering664000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaalInvesteringssubsidie Zorgbedrijf Meetjesland -58.000                  

2018/GBB-SEC/0400-00/664000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-ZBM GBB Zorgbedrijf Di2 OCMW 0953-00 Warmhof 00 Algemene financiering664000 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaalInvesteringssubsidie zonnepanelen Warmhof -230.000                

2018/GBB-LOG/0119-10/230000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-ATW GBB Activering van tewerkstelling DD3 OCMW 0904-00 Activering van tewerkstelling02 Burger en Welzijn230000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederengrasmachine groendienst -8.000                     

2018/GBB-GRD/0990-00/230000/GEMEENTE/CBS/1419_10GBB-GRD GBB Groendienst WN GEMEENTE 0990-00 Begraafplaatsen02 Burger en Welzijn230000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederenaankoop grafkelders en urnenkelders -10.000                  
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O  ONTVANGSTEN      1.043.596 

1-04 Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief v/e voldoende breed onderwijsaanbod.          196.285 

2018/1-04-02-05/0800-00/150000/GEMEENTE/CBS/1419_021-04-02-05 Project gek op groen school de kruipuit WN GEMEENTE 0800-00 Kruipuit 05 Vrije Tijd en Vorming150000 Investeringssubsidies subsidie inrichting speelplein 52.085                    

2018/1-04-02-05/0800-00/150000/GEMEENTE/CBS/1419_021-04-02-08 Vzw schoolcomité Adegem- Kleit: aankoop grond en gebruiksovereenkomst opmaken. VVT OCMW 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel00 Algemene financiering260000 Terreinen - overige materiële vaste activaVerkoop grond school Adegem 144.200                 

2-01 Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.          617.750 

2018/2-01-03-05/0310-00/150000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-05 We realiseren SPAM 15 (IBA's) VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Grondgebonden zaken150000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijnsubs SPAM 15 IBA's 34.000                    

2018/2-01-03-06/0310-00/150000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-06 We realiseren SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide). VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Grondgebonden zaken150000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijnSPAM 18 Verbranden Bos- Kallestraat- Weide 240.905                 

2018/2-01-03-14/0310-00/150000/GEMEENTE/CBS/1419_032-01-03-14 We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2) VS3 GEMEENTE 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater03 Grondgebonden zaken150000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijnSPAM 9 Sanering begijnewatergang fase 2 342.846                 

2-02 Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers.            30.000 

2018/2-02-04-01/0200-00/150000/GEMEENTE/CBS/1419_042-02-04-01 Finaliseren mobiliteitsplan HJ GEMEENTE 0200-00 Wegen 03 Grondgebonden zaken150000 Investeringssubsidies mobiliteitsplan 30.000                    

Algemene financieringGelijkblijven beleid          199.561 

2018/GBB-SEC/0050-00/261000/GEMEENTE/CBS/1419_09GBB-SEC GBB-Secretariaat VVT GEMEENTE 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel00 Algemene financiering261000 Gebouwen - overige materiële vaste activaBezoekerscentrum Middelburg 156.375                 

2018/GBB-SEC/0050-00/260000/GEMEENTE/CBS/1419_09GBB-SEC GBB-Secretariaat VVT GEMEENTE 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel00 Algemene financiering260000 Terreinen - overige materiële vaste activaverkopen gronden 10.000                    

2018/GBB-SEC/0050-00/260000/GEMEENTE/CBS/1419_09GBB-FIN GBB-Secretariaat Di2 OCMW 0040-00 Transacties in verband met de openbare schuld00 Algemene financiering495200 VIPA subsidie VIPA subsidie 30.186                    

2018/GBB-SEC/0050-00/260000/GEMEENTE/CBS/1419_09GBB-FIN GBB-Secretariaat Di2 OCMW 0903-00 LOI 02 Burger en Welzijn288000 Borgtocht betaald in contantenterugbetaling waarborgen huur 3.000                      

netto     -6.254.855 
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Overzicht van de subsidies  

 

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Gemeenter en OCMW Maldegem

Marktstraat 7

9990 MALDEGEM

Algemeen directeur : Van Vynckt Tijs
Financieel directeur : Dombret Isabelle

GEMEENTE

BI Omschrijving MJP 2019

0040-00 Transacties in verband met de openbare schuldRentelasten annuïteiten De Lijn 11                          

0101-00 Officieel ceremonieel Toelage verbroedering comité initiatief verbroedering 750                        

0101-00 Officieel ceremonieel Toelage Memorial Burkel 100                        

0113-00 Archief Toelage Archivaris 10.715                   

0130-00 Burgerzaken fonds goed doel jubilee 2.500                     

0160-00 Hulp aan het buitenland Subsidies projecten ontwikkelings samenwerking 19.386                   

0160-00 Hulp aan het buitenland Werkingstoelage ROM 250                        

0160-00 Hulp aan het buitenland Toelage derde wereldproject verbroedering 1.500                     

0300-01 Verwerken van afval Werkingsbijdrage IVM 414.160                 

0300-01 Verwerken van afval Toelage Oranje composteer 1.350                     

0300-01 Verwerken van afval Toelage Kringloopcentrum 9.117                     

0310-00 Riolering toelage keuringsattesten 15.000                   

0319-00 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezonesToelage polders en wateringen: polder Maldegem 48.119                   

0319-00 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezonesToelage polders en wateringen: oostkust polder 5.012                     

0319-00 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezonesWaterring van de wagenmakerstroom 21.066                   

0350-00 Klimaat toelage scholen klimaatdokters 800                        

0350-00 Klimaat toelage autodelen inschrijvingsgeld 500                        

0350-00 Klimaat toelage energiezuinige maatregelen beschermde afnemers 7.500                     

0329-00 Overige verminderingen van milieuverontreinigingSubsidies hemelwaterputten 3.250                     

0329-00 Overige verminderingen van milieuverontreinigingSubsidies zwerfvuilinzameling 750                        

0349-00 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodemSubsidies biodiversiteitsbevorderende 5.000                     

0349-00 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodemBijdrage Regionaal Landschap 6.530                     

0119-08 Mobiliteit RLM trage wegen 2.000                     

0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bosbijdrage Landschapspark Drongengoed Leader project 5.000                     

0400-00 Politiediensten Werkingsbijdrage Politie 2.579.693              

0410-00 Brandweer Werkingsbijdrage hulpverleningszone Meetjesland 532.541                 

0410-00 Brandweer Verrekeningsbijdrage Hulpverleningszone Meetjesland 37.716                   

0470-00 Dierenbescherming Subsidies bijdrage opvang dieren 6.103                     

0500-00 Lokale Economie Bijdrage streeknetwerk 18.594                   

0530-00 Landbouw Landbouwraad 750                        

0500-00 Lokale Economie Toelage VHMC volgens convenant 13.500                   

0500-00 Lokale Economie VHMC toelage kerstverlichting 2.500                     

0500-00 Lokale Economie Toelage economische raad 750                        

0521-00 Toerisme projecten bijdrage zwinstreek 2.000                     

0729-00 Erfgoed bijdrage Zwinstreek zonder grenzen 2.500                     

0520-00 Toerisme bijdrage Middelburg Herbeleef 2.500                     

0521-00 Toerisme projecten Bijdrage Toerisme Meetjesland 8.017                     

0629-00 Overig woonbeleid Werkingsbijdrage Woonwijzer 52.356                   

0709-00 Cultuurdienst Subsidies  projectfonds 4.000                     

0709-00 Cultuurdienst
Subsidies aan Verenigingen aangrsloten bij cultuurraad 

Maldegem ( vlg reglement GR )
11.000                   

0709-00 Cultuurdienst Subsidies Muziekmaatschappijen 8.000                     

0709-00 Cultuurdienst Werkingstoelage Cultuurraad 750                        

0709-00 Cultuurdienst Bijdrage Comeet 7.319                     
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0710-00 Feesten en plechtigheden Subsidie Kermiscomités: Comité voor initiatief 11.403                   

0710-00 Feesten en plechtigheden Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Adegem 3.471                     

0710-00 Feesten en plechtigheden Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldegem-Donk 1.487                     

0710-00 Feesten en plechtigheden Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldgem-Kleit 1.487                     

0710-00 Feesten en plechtigheden Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Middelburg 744                        

0710-00 Feesten en plechtigheden Subsidies aan Speciale vieringen 1.000                     

0710-00 Feesten en plechtigheden toelage België-Canada VZW 350                        

0710-00 Feesten en plechtigheden toelage Karnaval (Raad van Elf) 7.500                     

0710-00 Feesten en plechtigheden toelage 21 juli viering 1.000                     

0710-00 Feesten en plechtigheden Toelage aan Jeugdherbergcomité 1.300                     

0729-00 Erfgoed IOED 5.610                     

0740-00 Sportdienst Subsidies aan Sportverenigingen 42.900                   

0750-00 Jeugddienst Subsidies aan Sportverenigingen jeugdwerking 20.020                   

0740-00 Sportdienst Toelage burenssportdienst 250                        

0740-00 Sportdienst Werkingstoelage Sportraad 750                        

0740-00 Sportdienst Subsidies aan Wielercel 3.000                     

0742-01 Sporthal MEOS Prijssubsidies AGB MEOS 165.000                 

0740-02 Zwembad Prijssubsidies AGB zwembad 300.000                 

0741-07 Bricocross Prijssubsidies AGB Bricocross 15.000                   

0740-03 Sportpromotie Toelage sportraad Paracycling 2.500                     

0750-00 Jeugddienst kamp subsidies jeugd 8.000                     

0750-00 Jeugddienst subsidie kadervorming 5.500                     

0750-02 Jeugdbewegingen werkingssubsidies jeugdbewegingen 5.500                     

0750-00 Jeugddienst Werkingstoelage Jeugdraad 750                        

0329-00 Overige verminderingen van milieuverontreinigingSubsidies sensibilisering afval 200                        

0750-00 Jeugddienst Toelage Oranje convenant 2.500                     

0750-05 Redekiel Redekiel werkingstoelage convenant 22.838                   

0750-05 Redekiel Werkingstoelage Redekiel (resultaatsverbintenis) 2.500                     

0750-00 Jeugddienst Toelage Katootje convenant 750                        

0101-02 Verbroedering Toelage Jeugdverbroedings comité convenant 1.500                     

0750-00 Jeugddienst Bijdrage Meetjesman 2.500                     

0750-00 Jeugddienst Subsididies voor verenigingen die, inzetten op preventie 1.000                     

0790-00 Kerkfabriek Maldegem Toelage Kerkfabriek Maldegem 29.246                   

0790-02 Kerkfabriek Kleit Toelage Kerkfabriek Kleit 18.229                   

0790-04 Kerkfabriek Adegem Toelage Kerkfabriek Adegem 19.376                   

0790-05 Kerkfabriek Sint-Antonius - BalgerhoekeToelage Kerkfabriek Balgerhoeke 7.776                     

0790-06 Kerkfabriek Sint Jans-onthoofding (Oostwinkel)Toelage Kerkfabriek Oostwinkel 7.281                     

0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleidSubsidies aan Verenigingen aangesloten bij sociale raad 10.164                   

0959-00 Overige verrichtingen ouderen Werkingstoelage seniorenraad 750                        

0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleidWerkingstoelage Sociale Raad 750                        

0959-00 Overige verrichtingen ouderen Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij seniorenraad 2.196                     

0911-00 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicapsamenwerkingsover. Agents Toegank. Vl 1.247                     

0945-01 KO Maldegem Rechtstreekse premies en subsidies aan Onthaalmoeders 5.000                     

Toelagen exploitatie Gemeente 4.611.279              

OCMW

BI Omschrijving MJP 2019

0110-00 Secretariaat Welzijnsband 60.173                   

0904-00 Activering van tewerkstelling werkingsbijdrage Werkwinkel 27.540                   

0911-00 Sociale bijstand toelage aan binnengemeent. soc. organisaties 13.500                   

090-30-00 Sociale huisvesting toelage aan het sociaal verhuurkantoor 7.536                     

0010-01 Zorgbedijf Meetjesland werkingstoelage  Zorgbedrijf meetjesland 987.212                 

0010-01 Zorgbedijf Meetjesland betaling ex-geco regularisatie aan ZBM 205.700                 

0010-01 Zorgbedijf Meetjesland betaling sociaal passief aan ZBM 276.700                 

Toelagen exploitatie OCMW 1.578.361              

Toelagen exploitatie 6.189.640              


