
VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD DD. 26 JANUARI 2017 
 
De gemeenteraad vergadert in zijn gewone vergaderzaal ingevolge een bijeenroeping van de 
voorzitter dd. 26 januari 2017. 
De zitting vangt aan om 19:30 uur. 
 
Aanwezig: 
Koenraad De Ceuninck, Voorzitter; 
Marleen Van den Bussche, Burgemeester; 
Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Stefaan 
Standaert en Marten De Jaeger, Schepenen; 
Boudewijn De Schepper, Anneke Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies 
Dhondt, Rudi De Smet, Nicole Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, 
Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye, 
Frank Ballegeer en Jan De Metsenaere, Raadsleden; 
Tijs Van Vynckt, Gemeentesecretaris. 
 
Verontschuldigd: 
Bart Van Hulle en Arnout De Lille, Raadsleden; 
 
Mededeling 

 Voorzitter Koenraad De Ceuninck brengt aan iedereen die hij nog niet gezien heeft dit 

jaar, zijn beste wensen over voor het nieuwe jaar. 

 Naar aanleiding van „Gedichtendag‟ wordt door schepen Erwin Goethals het gedicht 

“Kies” van Bart Moeyaert voorgedragen. 

 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 

1. HOOGDRINGENDHEID - TOEVOEGEN VAN VOLGEND PUNT AAN DE 
GEMEENTERAADSAGENDA : VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR VAN 
POLITIE - OPERATIONEEL INFORMATIEBEHEER. 

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

punt in openbare zitting behandeld wordt.  
• Artikel 29 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, waarin wordt bepaald dat een punt 

dat niet op de agenda voorkomt niet in bespreking mag gebracht worden, behalve in 
spoedeisende gevallen. 

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

Argumentatie 
• Op uiterlijk 3 februari 2017 moet de politiezone aan Brussel de behoeften doorgeven van 

wat de zone wil openstellen in de eerstvolgende mobiliteitscyclus en op het 
managementsteam van vrijdag 20 januari 2017, datum na het verzenden van de agenda 
van de gemeenteraad, werd er definitief beslist over de functie hoofdinspecteur van 
politie - operationeel informatiebeheer. 

 
Besluit 
23 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies Dhondt, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye en Koenraad De 
Ceuninck 
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Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om bij hoogdringendheid het punt 'Vacantverklaring hoofdinspecteur 
van politie - operationeel informatiebeheer' aan de agenda van de gemeenteraad van heden toe 
te voegen. 
 

Auteur: Jona De Flou 
 
 

2. ONTSLAG GEMEENTERAADSLID FREDDY BOELS - AKTENAME 
Juridische gronden 

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

• Artikel 10 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het gemeenteraadslid 
dat tijdens zijn mandaat niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, door de 
gemeenteraad vervallen wordt verklaard tenzij het gemeenteraadslid onmiddellijk ontslag 
neemt overeenkomst artikel 15. 

• Artikel 15 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het gemeenteraadslid dat 
ontslag wil nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de gemeenteraad.  Het 
ontslag is definitief na ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de 
gemeenteraad.  Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn 
opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een 
onverenigbaarheid. 

Feiten 
• Bij brief van 14 december 2016 deelde Freddy Boels mede ontslag te nemen als 

gemeenteraadslid. 
 
Besluit 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid van Freddy Boels. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
 
 

3. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING OPVOLGEND RAADSLID 
FRANK BALLEGEER 

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

in openbare zitting behandeld wordt. 
• Artikel 16 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat stelt dat het gemeenteraadslid 

dat ...,  dat ontslag genomen heeft, ... vervangen wordt door zijn opvolger, die wordt 
aangewezen overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. 

• De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 7 §3 van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005.  De eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in 
de handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

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

oktober 2012 en het besluit van de Bestendige Deputatie houdende geldigverklaring van 
deze verkiezingen, waaruit blijkt dat op de lijst N-VA Frank Ballegeer werd verkozen als 
5de opvolger, na: 
◦ eerste opvolger Arseen Bauwens, die als raadslid werd aangesteld door de 

gemeenteraad in zitting van 2 januari 2013 
◦ tweede opvolger Elke Bleyaert, die als raadslid werd aangesteld door de 

gemeenteraad in zitting van 24 januari 2013 
◦ derde opvolger Frederik De Baets, die bij e-mail van 19 maart 2014 afstand deed van 

het mandaat van gemeenteraadslid, 
◦ vierde opvolger Johan De Metsenaere, die als raadslid werd aangesteld door de 

gemeenteraad in zitting van 27 maart 2014. 
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• De gemeenteraadsbeslissing dd. 2 januari 2013 waarbij de rangordelijst van de 
gemeenteraadsleden werd vastgesteld. 

• De aktename door de gemeenteraad in zitting van heden van het ontslag als titelvoerend 
gemeenteraadslid van Freddy Boels. 

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

voorwaarden voldaan is om als gemeenteraadslid aangesteld te kunnen worden in 
opvolging van Freddy Boels. 

 
Besluit 
23 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies Dhondt, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye en Koenraad De 
Ceuninck 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist de geloofsbrieven van Frank Ballegeer, wonende te Maldegem, 
Leentjesstraat 3, goed te keuren.   
Met het oog op zijn aanstelling als titelvoerend lid van de gemeenteraad wordt hij uitgenodigd om 
de eed als gemeenteraadslid af te leggen.   
Op verzoek van de voorzitter treedt Frank Ballegeer in de vergaderzaal en legt in uitvoering van 
artikel 7 §3 van het gemeentedecreet in handen van de voorzitter de volgende eed af : „Ik zweer 
de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.   
Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgemaakt. 
Artikel 2 
Frank Ballegeer wordt aangesteld als effectief gemeenteraadslid en wordt toegelaten tot 
deelname aan de beraadslagingen van de gemeenteraad.  Hij zal het mandaat van Freddy Boels 
voleindigen. 
Artikel 3 
De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt: 
 

 
 
 
 
 

Naam Anciënniteit Aantal bekomen 
naamstemmen bij 
de recentste 
gemeenteraads-
verkiezingen 

Lijst 

1. 
 

Van den Bussche Marleen 11/01/1989 - heden  1.782 CD&V 

2. De Roo Geert 11/01/1989 - heden  1.374 CD&V 

3. 
 

De Schepper Boudewijn 11/01/1989 - 18/01/1995 en 
06/02/1995 - heden 

 861 CD&V 

4. Gobeyn Anneke 18/01/1995 - heden  801 CD&V 

5. Goethals Erwin 18/01/1995 - 17/09/2008 en 
02/01/2013 - heden 

 388 Groen 

6. Taeldeman Valerie 03/01/2001 - heden  2.133 CD&V 

7. Sierens Frank 03/01/2001 - heden  1.303 CD&V 

8. Van Landschoot Jason 03/01/2001 - heden  611 Open Vld 

9. Lammertyn Annelies 02/01/2007 - heden  1.057 CD&V 

10. De Ceuninck Koenraad 02/01/2007 - heden  960 CD&V 

11. Van Hecke Peter 02/01/2007 - heden  723 Open Vld 

12. De Smet Maarten 
(tijdelijk vervangen door de 
Taeye Jacques van 

2/01/2007 - 04/11/2013 
01/02/2014 - heden 

 857 CD&V 
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17 december 2015 tot 
heden) 

13. Dhondt Annelies 27/01/2010 - 15/09/2010 
15/09/2010 - 31/12/2012 
24/01/2013 - heden 

 280 Groen 

14. 
 
 

De Smet Rudi 02/01/2013  1.723 N-VA 

15. Van Hecke Peter 02/01/2013  1.204 N-VA 

16. De Jaeger Marten 02/01/2013  1.110 CD&V 

17. Van Hulle Bart 02/01/2013  717 Open Vld 

18.  Maenhout Nicole 02/01/2013  714 N-VA 

19. Van Den Abeele Ann 02/01/2013  698 CD&V 

20. De Lille Arnout 02/01/2013  569 N-VA 

21. Boussier Leen 02/01/2013  482 N-VA 

22. Bekaert Maarten 02/01/2013  477 N-VA 

23. Bauwens Urbain Arseen 02/01/2013  448 N-VA 

24. Swyngedouw Wim 02/01/2013   436 Open Vld 

25. De Metsenaere Johan 27/03/2014 389 NV-A 

26. Colpaert Isabelle 04/11/2013 - 01/02/2014 
29/01/2015 - heden 

404 CD&V 

27. Ballegeer Frank 26/01/2017  389 N-VA 

 

Auteur: Heidi van Deynse 
 
 

4. ONTSLAG GEMEENTERAADSLID JOHAN DE METSENAERE - AKTENAME 
Juridische gronden 

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

• Artikel 15 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat stelt dat het gemeenteraadslid 
dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de gemeenteraad.  
Het ontslag is definitief na ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de 
gemeenteraad.  Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn 
opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een 
onverenigbaarheid. 

Feiten 
• Bij brief van 10 januari 2017 deelde Johan De Metsenaere mede ontslag te nemen als 

gemeenteraadslid. 
 
Besluit 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid van Johan De Metsenaere. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
 
 

5. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING OPVOLGEND RAADSLID 
JAN DE METSENAERE 

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

in openbare zitting behandeld wordt. 
• Artikel 16 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat stelt dat het gemeenteraadslid 

dat ...,  dat ontslag genomen heeft, ... vervangen wordt door zijn opvolger, die wordt 
aangewezen overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. 



VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2017 
 
 

• De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 7 §3 van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005.  De eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in 
de handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

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

oktober 2012 en het besluit van de Bestendige Deputatie houdende geldigverklaring van 
deze verkiezingen, waaruit blijkt dat op de lijst N-VA Jan De Metsenaere werd verkozen 
als 7de opvolger, na: 
◦ eerste opvolger Arseen Bauwens, die als raadslid werd aangesteld door de 

gemeenteraad in zitting van 2 januari 2013 
◦ tweede opvolger Elke Bleyaert, die als raadslid werd aangesteld door de 

gemeenteraad in zitting van 24 januari 2013 
◦ derde opvolger Frederik De Baets, die bij e-mail van 19 maart 2014 afstand deed van 

het mandaat van gemeenteraadslid, 
◦ vierde opvolger Johan De Metsenaere, die als raadslid werd aangesteld door de 

gemeenteraad in zitting van 27 maart 2014, 
◦ vijfde opvolger Frank Ballegeer, die als raadslid werd aangesteld door de 

gemeenteraad in zitting van heden. 
◦ zesde opvolger Sonja Coppieters, die bij brief van 25 november 2016 afstand deed 

van het mandaat van gemeenteraadslid, 
• De gemeenteraadsbeslissing dd. 2 januari 2013 waarbij de rangordelijst van de 

gemeenteraadsleden werd vastgesteld. 
• De aktename door de gemeenteraad in zitting van heden van het ontslag als titelvoerend 

gemeenteraadslid van Johan De Metsenaere. 
Feiten 

• Het mandaat van titelvoerend raadslid is hierdoor vacant.  
• Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van Jan De Metsenaere blijkt dat aan alle 

voorwaarden voldaan is om als gemeenteraadslid aangesteld te kunnen worden in 
opvolging van Johan De Metsenaere. 

 
Besluit 
24 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies Dhondt, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye, Frank Ballegeer en 
Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist de geloofsbrieven van Jan De Metsenaere, wonende te Maldegem, 
Swidnicalaan 2, goed te keuren.   
Met het oog op zijn aanstelling als titelvoerend lid van de gemeenteraad wordt hij uitgenodigd om 
de eed als gemeenteraadslid af te leggen.   
Op verzoek van de voorzitter treedt Jan De Metsenaere in de vergaderzaal en legt in uitvoering 
van artikel 7 §3 van het gemeentedecreet in handen van de voorzitter de volgende eed af : „Ik 
zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.   
Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgemaakt. 
Artikel 2 
Jan De Metsenaere wordt aangesteld als effectief gemeenteraadslid en wordt toegelaten tot 
deelname aan de beraadslagingen van de gemeenteraad.  Hij zal het mandaat van Johan De 
Metsenaere voleindigen. 
Artikel 3 
De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt: 

 
 
 
 
 

Naam Anciënniteit Aantal 
bekomen 
naamstemmen 
bij de recentste 
gemeenteraads

Lijst 
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-verkiezingen 

1. 
 

Van den Bussche Marleen 11/01/1989 - heden 1.782 CD&V 

2. De Roo Geert 11/01/1989 - heden 1.374 CD&V 

3. 
 

De Schepper Boudewijn 11/01/1989 - 18/01/1995 en 
06/02/1995 - heden 

861 CD&V 

4. Gobeyn Anneke 18/01/1995 - heden 801 CD&V 

5. Goethals Erwin 18/01/1995 - 17/09/2008 en 
02/01/2013 - heden 

388 Groen 

6. Taeldeman Valerie 03/01/2001 - heden 2.133 CD&V 

7. Sierens Frank 03/01/2001 - heden 1.303 CD&V 

8. Van Landschoot Jason 03/01/2001 - heden 611 Open Vld 

9. Lammertyn Annelies 02/01/2007 - heden 1.057 CD&V 

10. De Ceuninck Koenraad 02/01/2007 - heden 960 CD&V 

11. Van Hecke Peter 02/01/2007 - heden 723 Open Vld 

12. De Smet Maarten 
(tijdelijk vervangen door de 
Taeye Jacques van 17 
december 2015 tot heden) 

2/01/2007 - 04/11/2013 en  
01/02/2014 - heden 

857 CD&V 

13. Dhondt Annelies 27/01/2010 - 15/09/2010 en 
15/09/2010 - 31/12/2012 en 
24/01/2013 - heden 

280 Groen 

14. De Smet Rudi 02/01/2013 1.723 N-VA 

15. Van Hecke Peter 02/01/2013 1.204 N-VA 

16. De Jaeger Marten 02/01/2013 1.110 CD&V 

17. Van Hulle Bart 02/01/2013 717 Open Vld 

18.  Maenhout Nicole 02/01/2013 714 N-VA 

19. Van Den Abeele Ann 02/01/2013 698 CD&V 

20. De Lille Arnout 02/01/2013 569 N-VA 

21. Boussier Leen 02/01/2013 482 N-VA 

22. Bekaert Maarten 02/01/2013 477 N-VA 

23. Bauwens Urbain Arseen 02/01/2013 448 N-VA 

24. Swyngedouw Wim 02/01/2013 436 Open Vld 

25. Colpaert Isabelle 04/11/2013 - 01/02/2014 en 
29/01/2015 - heden 

404 CD&V 

26. Ballegeer Frank 26/01/2017 389 N-VA 

27. De Metsenaere Jan 26/01/2017 380 N-VA 

 

Auteur: Heidi van Deynse 
 
 

6. GOEDKEURING VERSLAG ZITTING 14 DECEMBER 2016 
Juridische gronden 

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

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

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

Feiten 
• De notulen werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter 

beschikking gesteld van de gemeenteraad.  
• Er werden geen opmerkingen gemaakt.  

 
Besluit 
25 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies Dhondt, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye, Frank Ballegeer, Jan 
De Metsenaere en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 14 december 2016 
goed. 
Artikel 2: 
De voorzitter en de gemeentesecretaris worden gemandateerd om de notulen na deze 
goedkeuring te ondertekenen.  
 

Auteur: Heidi van Deynse 
Classificatie: 201.33 Notulen en registers 

 
 

7. GOEDKEURING VERSLAG ZITTING 15 DECEMBER 2016 
Juridische gronden 

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

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

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

Feiten 
• De notulen werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter 

beschikking gesteld van de gemeenteraad.  
• Er werden geen opmerkingen gemaakt.  

 
Besluit 
25 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies Dhondt, Rudi De Smet, Nicole 
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Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye, Frank Ballegeer, Jan 
De Metsenaere en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 15 december 2016 
goed. 
Artikel 2: 
De voorzitter en de gemeentesecretaris worden gemandateerd om de notulen na deze 
goedkeuring te ondertekenen.  
 

Auteur: Heidi van Deynse 
Classificatie: 201.33 Notulen en registers 

 
 

8. ORGANISATIEBEHEERSING/INTERNE CONTROLE: RAPPORTAGE 
Juridische gronden 

• Artikel 99 tot 101 van het gemeentedecreet, waarin o.a. bepaald wordt dat de gemeenten 
instaan voor de interne controle van hun activiteiten en dat er jaarlijks gerapporteerd 
wordt aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. 

• Gemeenteraad van 29 juni 2011 waarbij het algemeen kader van het interne 
controlesysteem werd goedgekeurd. 

Feiten 
• 2014: een zelfevaluatie is uitgevoerd door het M-team en de toenmalige 

kwaliteitsmedewerker. Dit resulteert in een lange lijst van te ondernemen verbeteracties. 
Het is echter niet realistisch om àlle acties aan te pakken. 

• 2015: David Smet verlaat de organisatie en Sabine Verhoestraete neemt de taken van  
kwaliteitsmedeweker over. 

• In 2016 is er verder gewerkt met de verbeteracties die uit de zelfevaluatie naar boven 
gekomen zijn.  

• In een eerste stap werden uit de lange lijst met acties de meest prioritaire 
verbeteracties gefilterd. Elke verbeteractie is gelinkt aan een welbepaald thema van de 
„Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen‟ van Audit Vlaanderen (zie bijlage).  

• Volgende verbeteracties uit de zelfevaluatie van 2014 worden als meest prioritair 
beschouwd: 

Doelstellingen, proces-en risicomanagement  
1.1 De organisatie heeft het beleidsplanningsproces volledig doorlopen en duidelijke, 
coherente beleidsdoelstellingen geformuleerd 
1.2 Het strategisch meerjarenplan is samen met de betrokken actoren opgesteld en wordt 
gecommuniceerd  
1.3 Het is voor iedere afdeling/dienst/medewerker duidelijk aan welke beleidsdoelstellingen 
hij/zij een bijdrage moet leveren om  het meerjarenplan te realiseren.  
1.4 Het beleidsplanningsproces wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.  
Monitoring  
3.3 De organisatie volgt de realisatie van de beleidsdoelstellingen degelijk op en beschikt 
over accurate rapporten om de dienstverlening op te volgen.  
Organisatiestructuur  
4.2 De nodige coördinatiekanalen zijn ingebouwd zodat beslissingen van verschillende 
diensten/afdelingen op elkaar afgestemd zijn. 
Personeelsbeleid  
5.8 Het personeelsbeleid en de personeelsinstrumenten  die hiervoor worden ingezet, 
worden regelematig geëvalueerd en bijgestuurd.  
Informatie en communicatie   
7.1 De organisatie weet hoe ze haar interne communicatie, externe communicatie  en 
informatiebeheer wil inzetten om de beleidsdoelstellingen te realiseren en haar 
dienstverlening te optimaliseren.  
Facilitaire middelen  
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9.4 De organisatie gaat degelijk om met contracten en volgt opdrachten uitgevoerd door 
partners grondig op 
9.6 De uitgaven rond facilitaire middelen blijven binnen het budget 
ICT 
10.6 De ICT wordt regelmatig beoordeeld op haar degelijkheid en de mate waarin ze voldoet 
aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. 

 
• Omdat de zelfevaluatie reeds twee jaar geleden werd uitgevoerd, dringt een actualisatie 

van de verbeteracties zich op. Sommige voorstellen van toen zijn reeds uitgevoerd. 
Daarnaast moeten de verbeteracties SMART geformuleerd worden (Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). 

• Bovenstaande verbeteracties zijn dan ook aangepast aan de huidige situatie en 
gekoppeld aan acties binnen het strategisch meerjarenplan. 

• Zie hieronder de verbeteracties die opgenomen zijn in het strategisch meerjarenplan. 
Enkele van onderstaande actie(plannen) bestaan al langer, maar zijn voor de 
volledigheid toch opgenomen in de lijst. 
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• Deze acties uit het meerjarenplan zullen op regelmatige basis geëvalueerd en 
bijgestuurd worden. 

 
Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid Jan De Metsenaere (N-VA) merkt op dat gestart werd in 2011 en dat een 

zelfevaluatie gedaan werd in 2014.  Hij vraagt wat daarvan al verwezenlijkt is betreffende 
de interne controle. 

• Gemeentesecretaris Tijs Van Vynckt verduidelijkt dat het een decretale verplichting is om 
dit document aan de gemeenteraad voor te leggen.  Het is de manier waarop de 
organisatie intern beheerst wordt.  Er werd ondertussen de keuze gemaakt om een 
aantal doelstellingen die in de leidraad staan eruit te halen en daarop te focussen.  Het 
zou wat ver leiden om dit punt per punt te overlopen en de secretaris stelt dan ook voor 
om dit te laten toelichten op de volgende commissievergadering door de ambtenaar die 
dagdagelijks met de organisatiebeheersing en de interne controle bezig is.  Verder 
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verduidelijkt de secretaris dat het document een meerjarenplan betreft.  Een aantal zaken 
werden al gerealiseerd, andere zijn nog lopende. 

• Raadslid Johan De Metsenaere (N-VA) vraagt om de opmaak van het document volgens 
het SMART-principe op te stellen en er ook een tijd op te plakken, zodat de interne 
controle ook kan gecontroleerd worden. 

• Gemeentesecretaris Tijs Van Vynckt verduidelijkt dat de timing wel degelijk voorzien is 
op het concrete actieniveau.  Het document dat momenteel aan de gemeenteraad 
voorgelegd wordt, is het kader waarin gewerkt wordt. 

 
Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de rapportage over organisatiebeheersing/interne controle.  
 

Auteur: Heidi van Deynse 
Classificatie: 2 Organisatie 

 
 

9. PERSONEEL : AANWERVING, IN SAMENWERKING MET HET OCMW EN BUITEN DE 
PERSONEELSFORMATIE VAN DE GEMEENTE, VAN EEN VOLTIJDSE 
CONTRACTUELE COÖRDINATOR INFORMATICA (B1-B3) VOOR ONBEPAALDE 
DUUR TER ONDERSTEUNING VAN HET PROJECT INTEGRATIE OCMW - 
GEMEENTE 

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

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

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

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, zoals gewijzigd, waarbij de 
rechtspositieregeling van het gemeente- en provinciepersoneel wordt vastgesteld  

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

Feiten 
• De lopende, organisatie-omvattende trajecten rond integratie van gemeente en OCMW – 

op basis van de conceptnota‟s van Vlaams Minister Homans dd. 16.01.2015 en dd. 
13.05.2016- en rond verzelfstandiging van de thuiszorg- en residentiële zorgdiensten van 
ons OCMW – op basis van de basisnota voor de oprichting van het zorgbedrijf 
Meetjesland zoals goedgekeurd dd. 26.01.2016 en op basis van de statuten tot oprichting 
van het zorgbedrijf Meetjesland, zoals goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn dd. 31.05.2016 en de gemeenteraad van de gemeente Maldegem dd. 23.06.2016 

• Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 31.05.2016, waarbij de Raad 
principieel besloot om Dominiek Van Wolleghem, deskundige informatica B1-B3 van het 
OCMW Maldegem, op zijn vraag, over te dragen naar het zorgbedrijf Meetjesland, eens 
opgericht 

• Dominiek Van Wolleghem is de enige informaticus van het OCMW Maldegem 
Argumentatie 

• Dominiek Van Wolleghem als enige informaticus, weliswaar ondersteund door de IT-
dienst van de gemeente Evergem, moet instaan voor het vormgeven, implementeren en 
opstarten van het digitaal netwerk van het zorgbedrijf, waardoor hij door deze bijkomende 
en zware taak, te weinig tijd zal vrij kunnen maken voor de dagelijkse 
informatieproblemen bij de gebruikers van het  OCMW Maldegem  

• In het kader van de integratie van gemeente en OCMW moet ook het netwerk van 
gemeente en OCMW worden geïntegreerd, gelinkt en bruikbaar gemaakt voor PC‟s en 
personeelsleden van OCMW en gemeente op elkaars locaties 

• De IT-dienst van de gemeente kan dit niet alleen implementeren 
• Uit de voorlopige deel-organogrammen van het geïntegreerd bestuur blijkt dat er ook na 

de integratie en verzelfstandiging, nood is aan de functie van deskundige informatica B1-
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B3, vandaag ingevuld door Dominiek Van Wolleghem, om de IT-dienst van het 
geïntegreerde bestuur te bemannen; 

• Er wordt vastgesteld dat het niet mogelijk is voor één informaticus om én de 
voorbereiding te maken van het verzelfstandigde netwerk van het zorgbedrijf, én mee te 
werken aan de voorbereiding van het geïntegreerde netwerk van het geïntegreerd 
bestuur én de dagelijkse IT-werking te verzekeren 

• Willen beide trajecten niet onnodige tijdsachterstand oplopen, is de aanwerving van een 
bijkomende coördinator informatica B1-B3 noodzakelijk en dringend 

• Daarom wordt voorgesteld om deze aanwerving buiten de personeelsformatie van de 
gemeente te voorzien en te realiseren;  

• De kosten van deze bijkomende tewerkstelling zullen elk voor de helft gedeeld worden 
door gemeente en OCMW 

Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid Wim Swyngedouw (Open VLD) vraagt verduidelijking over de betekenis van de 

aanwerving buiten de personeelsformatie.  Bij de eerste voorstelling van het Zorgbedrijf 
had het raadslid al aangekondigd dat er meer dan één informaticus nodig zou zijn.  Er 
zullen volgens hem nog meer functies tekort opgenomen zijn.  De Open VLD is tegen de 
oprichting van het Zorgbedrijf omdat het niet transparant is wat de kosten en de baten 
zijn. 

• Schepen Stefaan Standaert (Groen) verduidelijkt dat deze functie niet voor het 
Zorgbedrijf gecreëerd wordt maar wel een voorafname is op het vertrek van de 
ambtenaar die in het Zorgbedrijf de informatica zal doen.  De aanwerving wordt buiten 
het kader gedaan omdat men anders iemand extra zou nemen voor gemeente en 
OCMW.  Binnen het kader van gemeente en OCMW wordt voorzien om met de huidige 
bestaffing verder te doen.  Vermits de betrokkene uit het OCMW vertrekt, wordt 
geopteerd voor een aanwerving buiten het kader zodat de continuïteit toch verzekerd is.  
Het personeelslid zal betaald worden door gemeente en OCMW samen vermits hij zal 
instaan voor de integratie van de diensten van gemeente en OCMW.  Het klopt volgens 
de schepen wel dat het binnen het Zorgbedrijf inderdaad een moeilijke kwestie zal 
worden om met één informaticus verder te gaan.   

• Raadslid Wim Swyngedouw (Open-VLD) blijft erbij dat er nog problemen met het 
Zorgbedrijf zullen opduiken.  Zijn fractie zal daarom tegenstemmen. 

• Raadslid Jan De Metsenaere (N-VA) merkt op dat men bij het oorspronkelijk ontwerp van 
het Zorgbedrijf uitging van een besparing terwijl men nu merkt dat er iemand meer 
aangenomen wordt.  Hij gaat ermee akkoord dat de integratie van gemeente en OCMW 
tijdelijk extra werk veroorzaakt maar vraagt of de mogelijkheid onderzocht werd om 
hiervoor een gespecialiseerde consulent aan te werven op tijdelijke basis, of om 
ondersteuning te vragen aan de firma's die de software geleverd hebben en waarmee 
een servicecontract bestaat. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) kondigt aan dat tijdens de 
gemeenteraadscommissie in februari ook een toelichting aan de raadsleden zal gegeven 
worden over de integratie van gemeente en OCMW en wat dit betekent voor de 
personeelsformatie, hieruit zal bliijken dat een flinke besparing kan doorgevoerd worden.  
Wat de huidig aan te werven informaticus betreft, merkt de burgemeester op dat dit geen 
extra aanwerving betreft, maar wel een aanwerving die enkele maanden eerder doorgaat 
zodat ook de inkanteling vlot kan doorgaan.  Wanneer het Zorgbedrijf van start gaat, kan 
de aangeworven IT-er in de plaats komen van de IT-er van het OCMW.  Het is duidelijk 
dat dit niet kan opgelost worden met tijdelijke ondersteuning van consulenten. 

• Schepen Stefaan Standaert (Groen) vult aan dat het dus tijdelijk is dat er iemand extra in 
dienst zal zijn, nl. van de aanwerving tot uiterlijk 1 januari 2018 en dat de ondersteuning 
door consulenten erg duur kan uitvallen. 

• Raadslid Peter Van Hecke (N-VA) beaamt de stelling van schepen Standaert dat 
consulenten erg duur zijn en deelt de cijfers mee die hij van de financieel beheerder 
ontving van de uitgaven die het gemeentebestuur tot nu toe deed voor allerhande 
studies.  Het gaat volgens het raadslid over een bedrag van 202.000 euro de afgelopen 
vier jaar. 

• Schepen Erwin Goethals (Groen) vraagt wat het raadslid dan voorstelt: personeel dat 
expertise inbrengt, aanwerven om zelf die studies te doen? Ofwel werkzaamheden 
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uitvoeren zonder advies van experten te vragen?  Het is volgens de schepen het één of 
het ander. 

• Raadslid Peter Van Hecke (N-VA) antwoordt dat bij het uitvoeren van werken eerst moet 
gekeken worden of de expertise niet bij het gemeentepersoneel aanwezig is.  Hij denkt 
dat het bedrag van 202.000 euro voor studies te hoog is. 

• Schepen Erwin Goethals (Groen) antwoordt dat het college geen studies laat uitvoeren 
wanneer de expertise bij het personeel aanwezig is. 

• Wat het Zorgbedijf en de inkanteling betreft, vraagt raadslid Peter Van Hecke (N-VA) of 
dit betekent dat er jobs zullen verloren gaan? 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) antwoordt dat er inderdaad minder 
personeel zal nodig zijn.  Aan het personeel werd ook reeds meegedeeld dat de tijdelijke 
personeelsleden die vóór 2016 in dienst kwamen jobzekerheid hebben maar geen 
zekerheid van plaats.  De personeelsleden die na 1 januari 2016 in dienst kwamen met 
tijdelijke contracten, die wisten dat dat tijdelijke contracten waren.  Op die manier kan er 
bespaard worden op personeel.  Er zullen 13 personeelsleden minder nodig zijn en 
daarvan kunnen er 8 verschuiven.  Er zullen dus 5 tijdelijke personeelsleden moeten 
weggaan. 

• Raadslid Arseen Bauwens (onafhankelijke) vraagt of de inloopperiode van twee jaar 
noodzakelijk is voor deze job? 

• Schepen Annelies Lammertyn (CD&V) antwoordt dat de persoon die de werking in het 
Zorgbedrijf moet voorbereiden ook de expertise bezit van alles wat de programma's en 
de systemen betreft die in het OCMW voorhanden zijn.  Hij gaat nog een tijdje meelopen 
om zijn expertise door te geven vooraleer hij haar het Zorgbedrijf vertrekt. 

 
Besluit 
14 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Lies Dhondt, Ann Van Den Abeele, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye en Koenraad 
De Ceuninck 
10 stemmen tegen: Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Wim Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Frank 
Ballegeer en Jan De Metsenaere 
1 onthouding: Arseen Bauwens 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om een een bijkomende, voltijdse functie van coördinator informatica 
(B1-B3) buiten de personeelsformatie van de gemeente te voorzien, ter ondersteuning van de 
trajecten „verzelfstandiging zorgbedrijf‟ en „integratie gemeente en OCMW‟, in afwachting van de 
overdracht van de huidige, contractuele titularis van deze functie binnen het OCMW aan het 
zorgbedrijf Meetjesland–in oprichting, waartoe principieel werd beslist door de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn dd. 31.05.2016. 
 

Auteur: Martine Van Nieuwenhuyse 
Classificatie: 3 Personeel 

 
 

10. PATRIMONIUM - VERKOOP PERCELEN IN B. LIPPENSSTRAAT - DEFINITIEVE 
GOEDKEURING 

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

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

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

• Artikel 43 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin wordt bepaald dat 
volgende bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen 
worden toevertrouwd: 
12° het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen 
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• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

• Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
• De omzendbrief BB 2010/02 van minister Bourgeois “Vervreemding van onroerende 

goederen door de provincies, gemeenten, O.C.M.W.‟s en besturen van de erkende 
diensten", die de procedure bepaalt die gevolgd dient te worden. 

• Het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2015 waarbij principieel werd beslist om 
over te gaan tot de verkoop van de percelen grond gelegen in de Boudewijn 
Lippensstraat, kadastraal gekend te Maldegem, 1ste afdeling, sectie G nr. 245K en deel 
van nr. 242P naast de vroegere kapperswoning.  Het college van burgemeester en 
schepenen wordt gemachtigd om het dossier samen te stellen. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2015 
waarbij notaris De Rop uit Maldegem werd aangesteld voor de realisatie van de verkoop 
en het verlijden van de nodige akten. 

• Het besluit van de gemeenteraad van 17 november 2016 waarbij de gemeenteraad zich 
akkoord verklaarde met de ontwerpakte en de erin vermelde voorwaarden betreffende de 
hogervermelde openbare verkoop. 
Notaris De Rop met kantoor te Maldegem, Edestraat 21, werd gemachtigd de openbare 
verkoop te organiseren en de akte te verlijden. 

Feiten 
• De openbare zitting van de verkoop van hogervermelde percelen ging door op 15 

december 2016 in aanwezigheid van burgemeester Marleen Van den Bussche en 
gemeentesecretaris Tijs Van Vynckt. 

• Uit de akte openbare verkoop van de zitting van 15 december 2016 blijkt dat de percelen 
gezamenlijk verkocht werden aan de bvba P&A Projects, met zetel te Maldegem, 
Vliegplein 2 voor een bedrag van 165.000 euro, onder voorbehoud van de goedkeuring 
door de gemeenteraad van Maldegem. 

 
Besluit 
14 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Lies Dhondt, Ann Van Den Abeele, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye en Koenraad 
De Ceuninck 
11 stemmen tegen: Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim Swyngedouw, Peter T. Van 
Hecke, Frank Ballegeer en Jan De Metsenaere 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de ondertekende akte betreffende de openbare verkoop van 
de percelen, gelegen in de Boudewijn Lippensstraat tussen huisnummer 10 en huisnummer 16 
en kadastraal gekend te Maldegem, 1ste afdeling, sie. G, nrs. 242P (deel) en 245K, en keurt de 
verkoop definitief goed. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan notaris De Rop, ter kennisgeving. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
Classificatie: 506.12 Verkoop. Vervreemding 

 
 

11. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT DD. 9 JANUARI 2017, TOELATING 
VELLEN 6 BOMEN OUDE BURKELSLAG 5 IN HET KADER VAN HET WEGNEMEN 
VAN EEN ACUUT GEVAAR VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID 

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

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

gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
gemeentelijke aangelegenheden. 
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• Artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet 
In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust 
of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou 
kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, 
onder verplichting daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven met opgave 
van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die 
verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering 
niet worden bekrachtigd. 

• Artikel 2 van het burgemeestersbesluit dd. 9 januari 2017 waarin bepaald wordt dat het 
burgemeestersbesluit dat toelating geeft voor het vellen van zes bomen in de Oude 
Burkelslag 5 te Maldegem als maatregel voor het wegnemen van een acuut gevaar voor 
de openbare veiligheid ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de eerstvolgende 
gemeenteraad. 

Feiten 
• Op 6 januari 2017 werd het gemeentebestuur door Jan Hooft, wonende te Prins 

Karellaan 7, 8310 Assebroek, Brugge, in kennis gesteld van een gevaarlijke situatie 
waarbij 6 bomen op het perceel in de Oude Burkelslag 5, 9990 Maldegem (2e afdeling, 
sectie E, nrs 1L2 en 1K2), aan de straatzijde dood en/of ziek zijn en waarbij de takken 
van deze bomen door de elektrische bedrading zijn gegroeid.  

• Dhr. Hooft vraagt toelating om de dode en zieke bomen wegens acuut gevaar te kappen 
en geeft aan dat er hiertoe toestemming werd verkregen van eigenares, mevr. Dryon 
Nelly, Kersbeeklaan 102, 1190 Vorst. 

• De gemeentelijke groendienst heeft de situatie bekeken en erkent het acute gevaar dat 
de bomen overhellen naar de nutsleidingen langs de straatkant. 

Argumentatie 
• De bomen zijn in de elektrische bedrading gegroeid en staan op de eigendom in de Oude 

Burkelslag 5 te 9990 Maldegem. Deze bomen zijn ziek of dood en staan vlak naast het 
openbaar domein. 

• Bovendien is de kans reëel dat de bomen bij een volgende storm omwaaien met 
mogelijks materiële schade aan de nutsleidingen of lichamelijke letsels van toevallige 
passanten tot gevolg. 

• De reële dreiging en het acuut gevaar van deze situatie maakte het noodzakelijk dat de 
burgemeester door middel van een burgemeesterbesluit toestond dat de bomen konden 
worden geveld. 

 
Besluit 
25 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies Dhondt, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye, Frank Ballegeer, Jan 
De Metsenaere en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 9 januari 2017 dat toelating verleent 
tot het vellen van zes bomen in de Oude Burkelslag 5, Maldegem als maatregel voor het 
wegnemen van een acuut gevaar voor de openbare veiligheid. 
 

Auteur: Sophie Vandousselaere 
 
 

12. AANPASSING ROOILIJN BW 50 KLEINE BOGAARDESTRAAT EN BW 62 OUDE 
KASTEELDREEF - VOORLOPIGE GOEDKEURING 

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

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

• De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. 
• Het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van de wet op de buurtwegen. 
• Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van de nadere 

regels voor de organisatie van het openbare onderzoek inzake buurtwegen. 
• Het aflijningsplan van buurtweg nr 50 Kleine Bogaardestraat, zoals goedgekeurd door de 

Gemeenteraad op 30 december 1981 en bij MB van 22 oktober 1982. 
• Het aflijningsplan van buurtweg nr 62 Oude Kasteeldreef, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 8 juli 1987. 
Feiten 

• In 1981 en 1987 werden nieuwe rooilijn- of aflijningsplannen voor de Kleine 
Bogaardestraat en de Oude kasteeldreef goedgekeurd door de gemeenteraad. 

• Voor de realisatie van deze nieuwe rooilijn werden geen grondaankopen verricht, zodat 
deze gronden privé eigendom bleven. 

• Begin de jaren 2000 werden door het gemeentebestuur langsheen de Kleine 
Bogaardestraat wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd en de bestaande 
asfaltverharding werd verbreed met 2 fietssuggestiestroken. 

• Dit kon grotendeels worden gerealiseerd binnen de wegbreedtes zoals voorzien in de 
Atlas der Buurtwegen. 

Argumentatie 
• Aangezien in de Kleine Bogaardestraat al een gescheiden rioleringsstelsel werd 

aangelegd en het beschouwde deel van de Oude Kasteeldreef door de aangelande 
eigenaar niet als een mogelijke uit te rusten weg wordt beschouwd, is het ondertussen 
niet meer nodig om de verbrede rooilijn in de aangegeven delen van beide straten te 
handhaven. 

• Door het studiebureau Plan² bvba, Kapucijnstraat 16 te 2200 Herentals werd op 19 
december 2016, met ref. 2016.08.131.MAL een nieuw ontwerp rooilijnplan opgemaakt 
voor delen van de buurtweg nr 50 Kleine Bogaardestraat en de buurtweg nr 62 Oude 
Kasteeldreef. 

• Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooilijnplan voorlopig goed te keuren. 
• Aansluitend moet over deze aanpassing een openbaar onderzoek worden georganiseerd 

met publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
• Na een eventuele definitieve goedkeuring van het aangepaste rooilijnplan door de 

gemeenteraad, dient het te worden overgemaakt aan de bestendige deputatie van de 
provinciale raad, voor een definitieve beslissing. 

Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid Jason De Metsenaere (Open VLD) merkt op dat de gemeente steeds beroep 

doet op dezelfde schatter.  Hij vraagt op welke basis de schatter aangesteld werd en 
vraagt inzage in het dossier betreffende de aanwijzing. 

 
Besluit 
25 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies Dhondt, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye, Frank Ballegeer, Jan 
De Metsenaere en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het ontwerpplan 2016.08.131.MAL, voorlopig goed, voor het aanpassen 
van de rooilijn van de buurtwegen nr. 50 Kleine Bogaardestraat en nr. 62 Oude Kasteeldreef, 
zoals opgemaakt op 19 december 2016 door het studiebureau Plan2 bvba, Kapucijnstraat 16 te 
2200 Herentals. 
Artikel 2: 
Het Schepencollege wordt opgedragen een openbaar onderzoek de commodo et incommodo te 
organiseren. 
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Auteur: Rudy De Saer 
 
 

13. ROOILIJNPLAN BUURTWEG 55 THV ADEGEM DORP 
Juridische gronden 

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

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

• De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. 
• Het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van de wet op de buurtwegen. 
• Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van de nadere 

regels voor de organisatie van het openbare onderzoek inzake buurtwegen. 
• De beslissing van de Gemeenteraad van 27 juni 1990, houdende definitief advies inzake 

de verbreding van buurtweg nr. 55 Den Hoogen Pad. 
• De beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van 25 februari 1993, in 

verband met de verbreding van de voetweg nr. 55 te Adegem. 
Feiten 

• De sociale bouwmaatschappij De Volkshaard CVBA plant de bouw van een 
appartementsgebouw met 21 sociale huurappartementen en een ondergrondse garage 
op gronden van het OCMW achter de kerk van Adegem. 

• Om deze gronden bouwrijp te maken dienen ze aan een goed uitgeruste weg te liggen. 
• Momenteel ligt daar enkel een toegangsweg voor het cultureel centrum Den Hoogen 

Pad. 
• Deze weg moet worden aangepast voor de geplande toename in het verkeer en de 

aansluiting van allerlei nutsvoorzieningen. 
• De nieuwe weg loopt grotendeels op gemeentegrond. Enkele stroken zijn eigendom van 

het OCMW of zijn door het gemeentebestuur aan het OCMW in erfpacht gegeven. 
Argumentatie 

• Door het studiebureau Plan² bvba, Kapucijnstraat 16 te 2200 Herentals werd op 15 
december 2016, met ref. 2016.10.174.MAL een ontwerp rooilijnplan deel 1 + 2, 
opgemaakt voor de buurtweg 55 ter hoogte van Adegem Dorp. 

• Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooilijnplan voorlopig goed te keuren. 
• Aansluitend moet over deze aanpassing een openbaar onderzoek worden georganiseerd 

met publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
• Na een eventuele definitieve goedkeuring van het aangepaste rooilijnplan door de 

gemeenteraad, dient het te worden overgemaakt aan de bestendige deputatie van de 
provinciale raad, voor een definitieve beslissing. 

 
Besluit 
25 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies Dhondt, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye, Frank Ballegeer, Jan 
De Metsenaere en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het ontwerpplan met ref. 2016.10.174.MAL deel 1 + deel 2, voor het 
vaststellen van de rooilijn van de buurtweg 55 ter hoogte van Adegem Dorp voorlopig goed, zoals 
opgemaakt op 15 december 2016 door het studiebureau Plan² bvba, Kapucijnstraat 16 te 2200 
Herentals. 
Artikel 2: 
Het Schepencollege wordt opgedragen een openbaar onderzoek de commodo et incommodo te 
organiseren. 
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Auteur: Rudy De Saer 
 
 

14. KENNISNAME GOEDKEURING POLITIEBEGROTING 2017 EN 
BEGROTINGSWIJZIGINGEN NR. 3 EN 4 DIENSTJAAR 2016 PZ MALDEGEM. 

Juridische gronden 
• Wet op de geïntegreerde politie artikel 71-74 met betrekking tot het toezicht op de 

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

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

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

Feiten 
• Het toezicht keurde de begrotingswijzingen nr. 3 en 4 van dienstjaar 2016 goed op 

15/12/2016 met 1 opmerking inzake het gebruik van de correcte artikel voor het werkelijk 
inboeken van de ontvangst inzake het verkeersveiligheidsfonds in de jaarrekening. 

• Het toezicht keurde de begroting 2017 goed op 20/12/2016 met het verzoek om via 
wijziging de nodige aanpassingen te doen na de bekendmaking van de 
begrotingsrichtlijnen van de Minister. 

 
Besluit 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de begroting voor dienstjaar 2017 en 
van de begrotingswijzigingen nr. 3 en 4 van het dienstjaar 2016 van de politiezone Maldegem 
door de Gouverneur. 
 

Auteur: Isabelle Dombret 
 
 

15. OCMW MEERJARENPLANAANPASSING NR.3 2014-2019  EN BUDGET 2017 
Juridische gronden 

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

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

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

• Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
• Artikel 270,§1, 1° van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 

de OCMW's dat stelt dat het college advies uitbrengt binnen een termijn van dertig dagen 
na ontvangst van de ontwerpbeslissing. Bij gebrek aan kennisgeving van het advies aan 
het OCMW binnen de voorgeschreven termijn, kan aan de advies vereiste worden 
voorbijgegaan. 

• Artikel 148 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
OCMW's stelt : 
◦ §1. Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan worden aan de gemeente bezorgd. 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn licht het meerjarenplan of de 
aanpassingen ervan toe op de vergadering van de gemeenteraad waarop het 
geagendeerd is.  

◦ §2.Het meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, die 
een van de volgende beslissingen kan nemen : 

◦ 1° goedkeuring van het meerjarenplan; 
◦ 2° niet-goedkeuring van het meerjarenplan; 
◦ 3° aanpassing van het meerjarenplan. 
◦ §3. De aanpassingen van het meerjarenplan, vermeld in artikel 147, worden enkel ter 

goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente, 
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vermeld in artikel 145, gedurende het resterende gedeelte van de zesjaarlijkse 
periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid, van de financiële nota van het 
meerjarenplan wordt verhoogd of als de strategische nota van het meerjarenplan 
inhoudelijk wijzigt. In die gevallen kan de gemeenteraad het plan desgewenst 
aanpassen. Als er geen goedkeuring is vereist, neemt de gemeenteraad enkel 
kennis van de aanpassingen van het meerjarenplan. 

• Artikel  150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
OCMW's stelt : 
◦ Het budget wordt aan de gemeente bezorgd. De voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn licht het budget toe op de vergadering van de 
gemeenteraad. Als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn geen deel 
uitmaakt van de gemeenteraad, wordt hij ten minste acht dagen voor de dag van die 
vergadering door de voorzitter van de gemeenteraad daarvan verwittigd. 

◦ Als een budget past binnen het meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er kennis 
van. Als een budget niet past binnen het meerjarenplan, spreekt de gemeenteraad 
zich uit over de goedkeuring van het budget. De gemeenteraad kan evenwel in dat 
geval het budget in overeenstemming brengen met het meerjarenplan. Als de raad 
voor maatschappelijk welzijn geen meerjarenplan of budget heeft vastgesteld, stelt 
de gemeenteraad eenzijdig het budget vast. 

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

Feiten 
• Het college van burgemeester en schepenen geeft in toepassing van de adviesvraag in 

haar zitting van 5 december 2016 gunstig advies over: 
◦ wijziging 3 van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 
◦ ontwerp budget 2017 

• De dotaties van het meerjarenplan en het budget 2017 noch de strategische 
doelstellingen worden gewijzigd 

• Het budget past binnen het meerjarenplan. 
 
Besluit 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging nr. 3 van het strategisch meerjarenplan 2014-
2019 van het OCMW Maldegem. 
Artikel 2: 
De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van het budget 2017 van het OCMW 
Maldegem. 
 

Auteur: Isabelle Dombret 
 
 

16. WELZIJNSBAND MEETJESLAND AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2021 EN 
BUDGET 2017 

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

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

gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke 
aangelegenheden. 
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• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

• Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
• Artikel 228 en 230 van het OCMW-decreet, waarin wordt bepaald dat de OCMW-vereniging 

dezelfde regels/werkwijze volgt m.b.t. het meerjarenplan en het budget als het OCMW.  
• Art. 148 §1 van het OCMW-decreet waarin wordt bepaald dat enkel het (initieel) 

meerjarenplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. De 
aanpassingen van het meerjarenplan dienen enkel ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd indien de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd of als de strategische 
nota van het meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. lndien dit niet het geval is, neemt de 
gemeenteraad enkel kennis van de aanpassing van het meerjarenplan. 

• Artikel 150 van het OCMW-decreet, waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad kennis 
neemt van het budget indien deze binnen het meerjarenplan past. lndien dit niet het geval is, 
spreekt de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring van het budget (de gemeenteraad 
kan in dit geval het budget in overeenstemming brengen met het meerjarenplan). ln 
overeenstemming met art. 156 van het OCMW-decreet zijn op de budgetwijzigingen dezelfde 
regels van toepassing als voor het budget. 

Feiten 
• De raad van bestuur van Welzijnsband Meetjesland keurt met unanimiteit van stemmen de 

voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021 en het voorgelegde budget 2017 
goed in haar zitting van 30 november 2016. 

• De wijzigingen in het meerjarenplan zijn minimaal. Na de aanpassing van het meerjarenplan 
wijzigen zowel het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge niet. 

Argumentatie 
• Zowel de uitgaven en de ontvangsten in 2017 stijgen met 20.730 euro t.o.v. het MJP 2014-

2021 opgemaakt in 2015. De enige grote wijziging is de andere samenstelling van onze 
dienstverlening Archief. We zijn geëvolueerd van 1 Archivaris op A-niveau en I Deskundige 
Archief op B-niveau naar 2 Archivarissen op A-niveau. De dienstverlening kan daardoor 
kwaliteitsvoller gebeuren maar de kost is ook wat hoger. 

Tussenkomst raadsleden 
• Raadslid Jan De Metsenaere (N-VA) vraagt verduidelijking over de werking van de 

Welzijnsband en vraagt of dit een schaalvoordeel oplevert voor Maldegem.  Hij vraagt 
ook hoeveel de Welzijnsband aan de gemeente kost? 

• Schepen Stefaan Standaert (Groen) antwoordt dat de Welzijnsband een OCMW-
vereniging is waarvan de verschillende OCMW's van het Meetjesland deel uitmaken.  De 
voorzitters van de OCMW's maken het bestuur uit van de Welzijnsband, maar de 
secretarissen zijn de eigenlijke trekkers.  De secretaris van het OCMW van Eeklo neemt 
de taak van secretaris van de Welzijnsband op binnen haar uren van het OCMW van 
Eeklo en zondere verdere overheadkosten.  De ambtenaren die werken voor de 
Welzijnsband werken in functie van de OCMW's die dan intekenen voor een specifieke 
opdracht.  In het voorgelegde document wordt vermeld welke zaken de Welzijnsband 
inricht op een toch wel behoorlijke economische manier. 

• Raadslid Jan De Metsenaere (N-VA) vraagt waarom een tweede archivaris moet 
aangeworven worden, is dat nodig gelet op de digitale evoluties en moet de gemeente 
Maldegem daar ook voor betalen? 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) antwoordt dat de gemeente Maldegem 
ook meebetaalt voor de archivaris van de Welzijnsband, omdat hij ook onze 
gemeentelijke diensten ondersteunt wat de archivering van documenten betreft en het 
wegwerken van achterstand en het op orde brengen van het archief.  Wij betalen de uren 
die hij voor ons werkt. 
Zo werken er ook mensen bij de Welzijnsband voor collectieve schuldenregelingen, maar 
die worden door de mensen die in de schuldenregeling zitten zelf betaalt.  Zo zijn er een 
aantal zaken voorzien die toch wel een extra voordeel opleveren voor de gemeente en 
voor het OCMW. 

 
Besluit 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan 2014-
2021 van Welzijnsband Meetjesland . 
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Artikel 2: 
De gemeenteraad neemt kennis van het voorgelegde budget 2017 van Welzijnsband Meetjesland 
. 
 

Auteur: Kseniya Charauko 
 
 

17. OVEREENKOMST MET OCMW INZAKE OVERDRACHT EN BESTEDING MIDDELEN 
VOOR VERHOOGDE INSTROOM VLUCHTELINGEN 

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

openbare zitting behandeld wordt.  
• Artikel 43, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt dat het goedkeuren van 

samenwerkingsovereenkomsten met het OCMW niet aan het college van burgemeester en 
schepenen kan toevertrouwd worden.  

• Artikel 271 Gemeentedecreet dat bepaalt dat tussen de gemeente en het OCMW 
beheersovereenkomsten kunnen afgesloten worden.  

• Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 houdende de bepaling van de 
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de 
vluchtelingenproblematiek.  

• Ministerieel besluit van 13 juli 2016 betreffende de verdeling en toekenning van subsidies 
aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek, eerste schijf 2016 

• Ministerieel besluit van 24 november 2016 betreffende de verdeling en toekenning van 
subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek, tweede schijf 2016 

• Artikel 2 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat de OCMW's op lokaal niveau 
beogen om duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers.  

• De beslissing van de OCMW-raad in datum van # december 2016 waarbij de overeenkomst 
inzake overdracht middelen aan OCMW werd goedgekeurd.  

Feiten 
• Gemeenten worden in de eerste lijn geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen voor de 

begeleiding van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden en zijn als regisseur van 
het lokale integratiebeleid het best geplaatst om daarop met een geïntegreerde aanpak een 
antwoord te bieden, onder meer voor de begeleiding van niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen, de begeleiding bij de zoektocht naar een woongelegenheid, medisch of 
psychosociale begeleiding en gezinsondersteuning.  

• De Vlaamse overheid wil de gemeenten waar de problematiek zich het meest ernstig 
voordoet ondersteunen vanwege de druk die de grote instroom van vluchtelingen genereert. 

• De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding heeft voor de gemeente Maldegem volgende subsidiebedragen bepaald 
in het kader van de vluchtelingenproblematiek: 

eerste schijf:  30.446 euro 
tweede schijf:   48.332 euro 
totaal:   78.778 euro 

• Het Agentschap Binnenlands Bestuur zond ons een brief op 10 januari 2017 dat de 
tweede schijf wordt vermeerderd met 12.344 euro. Het totaal komt dan op 91.122 euro. 

 
Argumentatie 
• Het OCMW fungeert nu reeds als trekker voor het ontwikkelen en opvolgen van het lokaal 

beleid inzake integratie van vluchtelingen. 
• De overdracht van de middelen aan het OCMW is mogelijk en zelfs uitdrukkelijk voorzien. 
• In ruil voor overdracht van deze middelen engageert het OCMW zich tot :  
1) Minimaal vier maal per jaar een overleg te organiseren met een door de gemeente 

aangeduide vertegenwoordiger of vertegenwoordigers 
2) Op regelmatige en systematische wijze samen te werken met het Agentschap Integratie en 

Inburgering om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en de bestaande werking verder uit te 
diepen 
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3) Jaarlijks te rapporteren aan het lokaal bestuur inzake de opgezette acties en de te 
verwachten initiatieven 

ussenkomst raadsleden 
• Raadslid Wim Swyngedouw (open VLD) vraagt of de tussenkomsten die het OCMW 

ontvangt voor de opvang van vluchtelingen de kosten dekken? 
• Schepen Stefaan Standaert (Groen) legt uit dat de gemeente subsidies ontvangt voor de 

opvang van erkende vluchtelingen, voor het totaal aantal bezette plaatsen in het Lokaal 
Opvang Initiatief (LOI) en 40% voor het aantal niet-bezette plaatsen.  Door de mooie 
opvang die Maldegem heeft, wordt enerzijds vermeden dat asielzoekers die zich buiten 
Maldegem vestigen, toch op de leefloonlijst van Maldegem zouden blijven staan en 
anderzijds krijgen de erkende asielzoekers een reële kans om te integreren.  Daar 
bovenop stelt de federale regering nu extra middelen ter beschikking vooral omdat de 
grote steden geconftronteerd worden met grote uitdagingen voor de opvang van de 
toegenomen vluchtelingenstromen. Het huidige agendapunt betreft echter een 
overeenkomst tussen gemeente en OCMW waarbij de gemeente de extra middelen die 
ter beschikking gesteld worden door de federale overheid wegens een verhoogde 
instroom van vluchtelingen, doorstort aan het OCMW, die daadwerkelijk de inspanningen 
op zich neemt voor de opvang en de begeleiding van een groter aantal asielaanvragers.  
Met de middelen van het LOI werd door het OCMW al een extra maatschappelijk werker 
in dienst genomen om meer zaken rond integratie te kunnen behartigen.  Die persoon zal 
het voorliggende project mee behartigen, het gaat vooral over samenwerking met 
scholen, begeleiden van mensen naar een woning, organiseren van vorming voor 
leerkrachten, vorming voor onthaaldiensten in onze gemeente, ook opzoeken van 
mensen die met het OCMW nog niet bereikt worden. 

• Wat de juiste kostprijs van het LOI betreft, antwoordt burgemeester Marleen Van den 
Bussche (CD&V) dat het huidig toegekende bedrag extra is en toegekend werd op vraag 
van de grote steden die met een enorme vluchtelingenproblematiek zaten en daarvoor 
extra personeel moesten aanwerven.  Dit staat vermeld in het budget voor het Lokaal 
Opvang Initiatief. 

• Schepen Stefaan Standaert (N-VA) vult aan dat op dat budget een overschot bestaat, dat 
in Maldegem aangewend wordt voor de aankoop van gebouwen voor een goede 
basisopvang te hebben, ook werd een bescheiden verbouwing gedaan van het oude 
OCMW rusthuis.  Bedoeling is om die saldi te gebruiken om de gebouwen verder te 
onderhouden de komende jaren. 
Het LOI is een apart activiteitencentrum.  De huidige subsidies zijn wel eenmalig. 

• Peter Ameel, financieel beheerder van het OCMW, vult aan dat het LOI bedoeld is voor 
asielaanvragers, maar eens zij erkend zijn door de dienst vreemdelingenzaken, dienen zij 
het LOI binnen de 2 maanden te verlaten en op eigen benen staan.  Sommige 
vluchtelingen worden zeer snel erkend en moeten daardoor het LOI zeer snel verlaten 
terwijl ze de taal niet kennen.  De huidig toegekende middelen dienen dan ook om deze 
middelen sterker te gaan begeleiden door extra personeel.  De extra maatregelen 
moeten ook aangetoond worden om de subsidies te verantwoorden. 

• Schepen Stefaan Standaert (Groen) deelt tot slot nog mee dat de opbrengsten van het 
LOI 870.000 euro bedragen en de begrote kosten 794.000 euro.  Er wordt dus in 2017 
een bonus verwacht van 76.000 euro, voor 2016 was dat 86.000. 

• Raadslid Nicole Maenhout (N-VA) vraagt of de gemeenteraad in kennis zal gesteld 
worden van de genomen maatregelen, vermits bij de voorwaarden opgenomen is dat er 
jaarlijks kennis gegeven wordt aan het lokaal bestuur. 

• Schepen Stefaan Standaert (Groen) antwoordt dat er al heel wat acties lopende zijn, hij 
is bereid hierover ook tussentijds te rapporteren.  In de huidige LOI is plaats voor 79 
mensen en op dit moment is de vermoede bezetting ongeveer 85%.  De schepen wijst 
erop dat dit over tijdelijke opvang gaat.  Slechts een 20-25% daarvan blijft in Maldegem, 
de meesten gaan naar grotere steden. 

 
Besluit 
25 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies Dhondt, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
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Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye, Frank Ballegeer, Jan 
De Metsenaere en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de onderstaande overeenkomst met het OCMW inzake de overdracht en 
de besteding van middelen voor de verhoogde instroom van vluchtelingen. 

Overeenkomst inzake overdracht en besteding middelen voor verhoogde instroom 
vluchtelingen 
Tussen, enerzijds het OCMW van Maldegem,  
voor wie ondertekenen, de voorzitter Stefaan Standaert en de secretaris, Piet Vanwambeke 
en, anderzijds het gemeentebestuur van Maldegem 
voor wie ondertekenen, de burgemeester Marleen Van den Bussche en de secretaris, Tijs 
Van Vynckt 
wordt een overeenkomst afgesloten inzake de overdracht en besteding van de middelen, 
toegekend door de Vlaamse overheid aan de lokale besturen, om het hoofd te bieden aan 
de verhoogde instroom van vluchtelingen waarbij bepaald wordt dat 
1. De subsidies toegekend door de Vlaamse overheid aan de lokale besturen in het kader 

van de vluchtelingeproblematiek (zie besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016) 
overgedragen worden aan het OCMW  

2. Het OCMW als trekker zal fungeren voor het ontwikkelen en opvolgen van het lokaal 
beleid inzake integratie van vluchtelingen en bij uitbreiding van nieuwkomers van 
allochtone origine in onze gemeente 

Het OCMW engageert zich om voor de besteding van de middelen; 
1. Minimaal vier maal per jaar een overleg te organiseren met een door de gemeente 

aangeduide vertegenwoordiger of vertegenwoordigers 
2. Op regelmatige en systematische wijze samen te werken met het Agentschap Integratie 

en Inburgering om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en de bestaande werking verder uit 
te diepen 

3. Jaarlijks te rapporteren aan het lokaal bestuur inzake de opgezette acties en de te 
verwachten initiatieven 

Artikel 2 
De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd de onder artikel 1 bedoelde overeenkomst 
in naam van de gemeente Maldegem te ondertekenen.  
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het OCMW-bestuur.  
 

Auteur: Christa Buysse 
Classificatie: 692 Inburgeringsbeleid. Integratie van de vreemdelingen. 

 
 

18. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING INSPECTEUR VAN POLITIE - 
MEDEWERKER TEAM INTERVENTIE/VERKEER 

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

punt in openbare zitting behandeld wordt.  
• De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, hierna WGP genoemd. 
• Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, hierna RPPol genoemd, en al z'n latere wijzigingen. 
• Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 

de mobiliteit van het personeel van de politiediensten, hierna KB mobiliteit genoemd. 
• Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 

betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 
• Het koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende 

de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 
• Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van de RPPol inzake de 

wervingsreserve in het raam van de mobiliteit. 
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• De ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 houdende toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten 
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones (+ de aanvullingen 
GPI 15bis, 15 quater en 15 quinquies). 

• De permanente nota van de federale politie, met kenmerk DGS/DSP/C-2011/22746, 
uitgegeven op 09 juni 2011, omtrent de mobiliteit en aanwerving van het personeel van 
de geïntegreerde politie - procedures en statutaire gevolgen. 

• De beslissing van de gemeenteraad, genomen in zitting van 25 juni 2015, houdende het 
vaststellen van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek 
personeel van de PZ Maldegem, goedgekeurd door de heer Gouverneur van de 
provincie Oost-Vlaanderen op 13 augustus 2015. 

• Het decreet van de Vlaamse Raad van 28 april 1993, gewijzigd door het decreet van 15 
juli 2002, houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op 
de gemeenten. 

• De artikelen 85 en 86 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, houdende algemeen administratief 
toezicht op de overige handelingen van de gemeentelijke instellingen. 

Feiten 
• Inspecteur van politie Lisa Keisse (team interventie/verkeer) maakt binnen onze 

politiezone mobiliteit op 01 maart 2017 naar het contactteam.  
• Er wordt gevraagd om de functie inspecteur van politie - medewerker team 

interventie/verkeer nu vacant te verklaren zodat de in plaats stelling kan gebeuren met 
ingang vanaf 01 juli 2017. 

• Het functieprofiel voor de functie inspecteur van politie - medewerker team 
interventie/verkeer werd opgemaakt en wordt in bijlage gevoegd. 

• De procedure die zal gevolgd worden voor de vacantverklaring en voor het indienen van 
de kandidaturen, is deze conform de algemene regelgeving inzake de mobiliteit en 
aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie. 

• De procedure die zal gevolgd worden voor het voeren van de selectie, is deze conform 
het op dat moment geldende selectiereglement van de PZ Maldegem. De ontvankelijke 
kandidaturen zullen naar inhoud beoordeeld worden en de vacature zal uiteindelijk 
toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria: "het organiseren van één 
of meerdere testen of geschiktheidsproeven" en "het inwinnen van het advies van een 
selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten hoort." 

Argumentatie 
• De operationele werking van de lokale politie Maldegem komt in het gedrang bij het niet 

volledig bestaffen van het kader. 
• Op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord is. 

 
Besluit 
25 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies Dhondt, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye, Frank Ballegeer, Jan 
De Metsenaere en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om 1 voltijdse statutaire betrekking van inspecteur van politie 
medewerker team interventie/verkeer, van de lokale politie Maldegem, vacant te verklaren in het 
kader van de mobiliteit van de geïntegreerde politie conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
Artikel 2: 
De functie van inspecteur van politie medewerker team interventie/verkeer is geen betrekking 
waaraan een voorrang is gekoppeld voor de oud-Brusselaars. 
Artikel 3: 
De functie van inspecteur van politie medewerker team interventie/verkeer, is geen 
gespecialiseerde betrekking. 
Artikel 4: 
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In de selectie van inspecteur van politie medewerker team interventie/verkeer, wordt wel voorzien 
in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de 
volgende 2 mobiliteitscycli. 
Artikel 5: 
Volgende selectiemodaliteiten worden weerhouden: 

• het organiseren van één of meerdere testen of geschiktheidsproeven; 
• advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten hoort. 

Artikel 6: 
De plaatselijke selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
Voorzitter: Commissaris van politie John Van Acker, diensthoofd operaties PZ Maldegem 
Leden: 
- Commissaris van politie Liesbeth Sedeyn, PZ Wetteren Laarne Wichelen 
- Hoofdinspecteur van politie Koen Lameire, teamchef interventie PZ Maldegem 
Secretaris: Assistent Marieke den Ticht, medewerker dienst steun PZ Maldegem 
De korpschef kan overeenkomstig de beschikbaarheid van de leden van de selectiecommissie 
desnoods vervangers aanduiden. 
Artikel 7: 
Het quoteringsmodel voor onderhavige functie wordt overeenkomstig het op dat moment 
geldende selectiereglement van de PZ Maldegem vastgelegd. 
Artikel 8: 
Een afschrift van onderhavige beslissing zal aan de betrokken voornoemde diensten 
overgemaakt worden. 
 

Auteur: Daphné Deblieck 
 
 

19. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE - 
OPERATIONEEL INFORMATIEBEHEER. 

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

punt in openbare zitting behandeld wordt.  
• De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, hierna WGP genoemd. 
• Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, hierna RPPol genoemd, en al z'n latere wijzigingen. 
• Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 

de mobiliteit van het personeel van de politiediensten, hierna KB mobiliteit genoemd. 
• Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 

betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 
• Het koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende 

de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 
• Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van de RPPol inzake de 

wervingsreserve in het raam van de mobiliteit. 
• De ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 houdende toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten 
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones (+ de aanvullingen 
GPI 15bis, 15 quater en 15 quinquies). 

• De permanente nota van de federale politie, met kenmerk DGS/DSP/C-2011/22746, 
uitgegeven op 09 juni 2011, omtrent de mobiliteit en aanwerving van het personeel van 
de geïntegreerde politie - procedures en statutaire gevolgen. 

• De beslissing van de gemeenteraad, genomen in zitting van 25 juni 2015, houdende het 
vaststellen van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek 
personeel van de PZ Maldegem, goedgekeurd door de heer Gouverneur van de 
provincie Oost-Vlaanderen op 13 augustus 2015. 

• Het decreet van de Vlaamse Raad van 28 april 1993, gewijzigd door het decreet van 15 
juli 2002, houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op 
de gemeenten. 
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• De artikelen 85 en 86 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, houdende algemeen administratief 
toezicht op de overige handelingen van de gemeentelijke instellingen. 

Feiten 
• Hoofdinspecteur van politie Jan Willems gaat op 01 oktober 2017 met vervroegd 

pensioen.  
• Er wordt gevraagd om de functie hoofdinspecteur van politie - operationeel 

informatiebeheer nu vacant te verklaren zodat de in plaats stelling kan gebeuren met 
ingang van 01 oktober 2017. 

• Het functieprofiel voor de functie hoofdinspecteur van politie - operationeel 
informatiebeheer werd opgemaakt en wordt in bijlage gevoegd. 

• De procedure die zal gevolgd worden voor de vacantverklaring en voor het indienen van 
de kandidaturen, is deze conform de algemene regelgeving inzake de mobiliteit en 
aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie. 

• De procedure die zal gevolgd worden voor het voeren van de selectie, is deze conform 
het op dat moment geldende selectiereglement van de PZ Maldegem. De ontvankelijke 
kandidaturen zullen naar inhoud beoordeeld worden en de vacature zal uiteindelijk 
toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria: "het organiseren van één 
of meerdere testen of geschiktheidsproeven" en "het inwinnen van het advies van een 
selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten hoort." 

Argumentatie 
• De operationele werking van de lokale politie Maldegem komt in het gedrang bij het niet 

volledig bestaffen van het kader. 
• Op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord is. 

 
Besluit 
25 stemmen voor: Marleen Van den Bussche, Valerie Taeldeman, Erwin Goethals, Geert De 
Roo, Frank Sierens, Annelies Lammertyn, Marten De Jaeger, Boudewijn De Schepper, Anneke 
Gobeyn, Jason Van Landschoot, Peter E. Van Hecke, Lies Dhondt, Rudi De Smet, Nicole 
Maenhout, Ann Van Den Abeele, Leen Boussier, Maarten Bekaert, Arseen Bauwens, Wim 
Swyngedouw, Peter T. Van Hecke, Isabelle Colpaert, Jacques de Taeye, Frank Ballegeer, Jan 
De Metsenaere en Koenraad De Ceuninck 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om een voltijdse statutaire betrekking van hoofdinspecteur van politie - 
operationeel informatiebeheer van de lokale politie Maldegem, vacant te verklaren in het kader 
van de mobiliteit van de geïntegreerde politie conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
Artikel 2: 
De functie van hoofdinspecteur van politie - operationeel informatiebeheer is geen betrekking 
waaraan een voorrang is gekoppeld voor de oud-Brusselaars. 
Artikel 3: 
De functie van hoofdinspecteur van politie - operationeel informatiebeheer is een 
gespecialiseerde betrekking. 
Artikel 4: 
In de selectie van hoofdinspecteur van politie - operationeel informatiebeheer, wordt wel voorzien 
in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de 
volgende 2 mobiliteitscycli. 
Artikel 5: 
Volgende selectiemodaliteiten worden weerhouden: 

- het organiseren van één of meerdere testen of geschiktheidsproeven 
 - advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten hoort. 
Artikel 6: 
De plaatselijke selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
Voorzitter: Hoofdcommissaris van politie Yasmine Vanavermaete, Korpschef, politiezone 
Maldegem 
Leden: 
- Commissaris van politie John Van Acker, politiezone Maldegem 
- Commissaris van politie Alex Van der Beke, politiezone Brugge  
Secretaris: Assistent Marieke den Ticht, politiezone Maldegem 
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De korpschef kan overeenkomstig de beschikbaarheid van de leden van de selectiecommissie 
desnoods vervangers aanduiden. 
Artikel 7: 
Het quoteringsmodel voor onderhavige functie wordt overeenkomstig het op dat moment 
geldende selectiereglement van de PZ Maldegem vastgelegd. 
Artikel 8: 
Een afschrift van onderhavige beslissing zal aan de betrokken voornoemde diensten 
overgemaakt worden.  
 

Auteur: Daphné Deblieck 
 
 
VRAGEN 
 

20. SCHRIFTELIJKE VRAAG PETER VAN HECKE (OPEN VLD) : TIJDELIJKE VERHUIS 
VAN DE BIBLIOTHEEK NAAR PROJECT 82. 

Vraag: 
Is het college bereid Project 82 onmmiddellijk open te stellen voor het initiële doel, met name een 
fuifzaal en lokalisatie van De Redekiel? 
Bespreking: 

• Raadslid Van Hecke (Open VLD) licht zijn vraag toe.  Hij betreurt dat de jeugd en het 
jeugdhuis De Redekiel langer dan afgesproken moeten wachten om gebruik te kunnen 
maken van het gebouw 'Project 82'.  Er werd nu beslist om er de bibliotheek tijdelijk te 
huisvesten tijdens de renovatie en dat was niet afgesproken.  De jeugdverenigingen die 
al fuiven georganiseerd hebben die gepland waren in de nieuwe fuifzaal worden nu 
teleurgesteld en dat is jammer. 
Raadslid Van Hecke stelt voor om de jeugd toch naar project 82 te laten gaan zoals 
afgesproken vanaf begin april. 

• Schepen Valerie Taeldeman (CD&V) wenst te duiden dat bij de start van deze legislatuur 
CD&V en Groen heel snel duidelijk hebben gemaakt dat er prioritair moest ingezet 
worden op de bouw van een nieuw jeugdhuis, met een polyvalente zaal, een 
repetitieruimte en de renovatie van de KuMa.  Deze grootste investering van de huidige 
legislatuur kreeg de naam 'Project 82'. 
Project 82 kadert binnen het dynamisch patrimoniumbeheer dat deze bestuursploeg 
voert, nl. het opwaarderen van het huidige patrimonium en het realiseren van nieuwe 
duurzame projecten met de opbrengst van oude openbare gebouwen die niet meer nuttig 
zijn voor het bestuur.  Voor de financering van het project 82 maakt de bestuursploeg 4,7 
miljoen euro vrij, het grootste investeringsbedrag tijdens deze legislatuur.  De schepen 
benadrukt dat daarnaast nog andere investeringen gedaan worden voor de jeugd en dat 
de jeugd de prioriteit bij uitstek is waarin geïnvesteerd wordt. Het project 82 was reeds 
opgenomen in de strategische meerjarenplanning en in het budget 2013 en kon zowel in 
2013, 2014, 2015 en 2016 op alle budget-gemeenteraden enkel rekenen op de steun van 
CD&V en Groen. 
Het project 82 wordt voorbereid en begeleid door een stuurgroep en een werkgroep.  De 
jeugddienst en de verantwoordelijke van het jeugdhuis zijn steeds nauw betrokken en 
worden naar de werkgroep uitgenodigd., waar o.m. de ingebruikname van het gebouw en 
andere strategische vragen behandeld worden.  Deze worden doorgespeeld naar het 
schepencollege dat de definitieve beslissingen neemt.  De schepen somt de verzoeken 
van de jeugd op die door het schepencollege ingelost werden en zij gaat ervan uit dat de 
beslissingen van het schepencollege door de verantwoordelijke teruggekoppeld worden 
naar de leden van de vzw. De Redekiel, zoals de jeugdconsulente steeds terugkoppelt 
naar de jeugdraad en de jeugdbewegingen. 
Iedereen kijkt uit naar de ingebruikname van het nieuwe gebouw, maar aan de jeugd 
werden hierover nooit beloftes gedaan, integendeel, er werd hen steeds meegedeeld dat 
de datum van ingebruikname nog niet definitief is.  
Verder toont schepen Valerie Taeldeman (CD&V) begrip voor de kritische houding van 
het jeugdhuis.  Aan de verantwoordelijke die op het schepencollege van 7 november 
aanwezig was, werd toen duidelijk meegedeeld dat het nieuwe gebouw pas in gebruik 
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zou kunnen worden genomen, na de renovatiewerken in de bibliotheek, die tijdelijk 
ondergebracht wordt in de polyvalente zaal.  Het bestuur dient immers ook haar 
verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van andere domeinen, zoals o.m. een 
kwaliteitsvolle werking van de bibliotheek, ook tijdens deze renovatiewerken, die ook 
belangrijk zijn.  De schepen vraagt dan ook aan raadslid Van Hecke om de zaak in een 
breder perspectief te bekijken en begrip te tonen voor het feit dat het jeugdhuis de zomer 
van 2017 zal moeten overbruggen. 
De werken aan project 82 zijn één jaar bezig en gaan goed vooruit, maar de 
omgevingswerken zijn nog niet klaar en het bestuur draagt ook een verantwoordelijkheid 
naar veiligheid van de gebruikers toe.  Het zou dan ook helemaal niet verantwoord zijn 
om de jeugd al nachtelijke fuiven te laten organiseren terwijl het terrein nog oneffen ligt. 

• Wat de erbarmelijke staat van het jeugdhuis betreft, waarnaar raadslid Peter Van Hecke 
verwijst, merkt schepen Valerie Taeldeman op dat een gebruiksovereenkomst afgesloten 
werd tussen het gemeentebestuur en het jeugdhuis, waarbij het jeugdhuis zelf 
verantwoordelijk is voor kleine herstellingen en waarbij het gemeentebestuur optreedt 
voor grote structurele herstellingen.  De gemeentelijke technische dienst heeft steeds 
opgetreden wanneer er meldingen kwamen vanuit het jeugdhuis.  De keuringen en 
onderhoud van installaties werden ook steeds naar behoren uitgevoerd, zo blijkt uit de 
keuringsattesten die up-to-date bijgehouden zijn. 
Verder wijst de schepen erop dat het gemeentebestuur met de projectontwikkelaar 
overeen gekomen is dat het jeugdhuis tot na de zomer op de huidige locatie kan blijven.  
Aan de jeugdverenigingen werd ook reeds geruime tijd vooraf meegedeeld dat hun 
jaarlijkse fuiven in 2017 nog op de oude locaties zouden moeten doorgaan. 

• Naar aanleiding van de facebook-berichten en het persbericht van het jeugdhuis zelf, 
heeft het gemeentebestuur met hen een afspraak gemaakt om samen te komen en 
hierover een grondig gesprek te hebben en alle vragen te bespreken.  De schepen gaat 
er immers van uit dat een goede dialoog cruciaal is en meer problemen oplost dan 
affichescampagnes of facebook-berichten. 

• Raadslid Peter Van Hecke (Open VLD) is van mening dat de werkwijze betreffende de 
verhuis van de bibliotheek getuigt van een korte termijn visie. Het lijkt immers alsof het 
college plots ad hoc heeft moeten beslissen over de locatie van de bibliotheek tijdens de 
renovatiewerken. 
Daarnaast is het raadslid van mening dat de beloftes die gedaan werden aan de jeugd 
betreffende de bouw van een fuiflocatie voor de jeugd steeds uitgesteld worden, zelfs nu 
de locatie er is.  Het raadslid wijst er verder op dat zijn fractie niet tegen de fuifzaal 
gestemd heeft, maar wel tegen het patrimoniumbeleid.  Het gezegde als zouden er 750 
mensen in die zaal kunnen is bovendien sterk overdreven en onverantwoord, meent 
raadslid Van Hecke.  Hij vindt het jammer dat de beloftes aan de jeugd niet nagekomen 
worden en dat er geen goede communicatie over gevoerd werd. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) deelt mee dat de brandweer de fuifzaal 
al vooraf goedgekeurd heeft voor 700 personen op basis van de oppervlakte en de 
breedte van de deuren. 

• Raadslid Nicole Maenhout (N-VA) merkt op dat een brandverslag opgemaakt wordt aan 
de hand van de breedte van de deuren, maar meent ook dat de oppervlakte te klein is 
voor 700 personen. 

• Schepen Frank Sierens (CD&V) neemt het op voor het gemeentepersoneel dat volgens 
de schepen niet plots een ruimte zoekt op het moment dat de verhuis doorgaat, maar al 
een hele tijd bezig zijn met het zoeken naar een oplossing voor de bibliotheek.  De 
architect van de renovatie van de bibliotheek heeft echter pas laat beslist om de werken, 
inclusief de volledige achterwand, in één keer te doen.  Bij het nemen van de beslissing 
om de collectie samen te houden, werd het comfort van de lezers en van het personeel in 
overweging genomen. 

• Raadslid Peter Van Hecke (N-VA) merkt op dat de verkiezingsbeloften door CD&V zowel 
als door Groen op verschillende gebieden niet nagekomen worden.  N-VA heeft het 
voorstel van project 82 nooit ondersteund, juist omdat zij van mening waren dat de site 
Van Cauteren ontwikkeld zou worden, zoals vermeld in de verkiezingsbeloften van CD&V 
en Groen van 2012.  Ook het advies van de bibliotheekcommissie werd niet gevolgd en 
aan de jeugd werd rijkelijk laat meegedeeld dat zij dienden uit te kijken naar een andere 
fuifzaal.  Raadslid Van Hecke vraagt dan ook om de beslissing terug te schroeven. 
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• Schepen Frank Sierens (CD&V) antwoordt dat de bibliotheekcommissie inderdaad bereid 
was de collectie op twee locaties, nl. het Sint-Annakasteel en Huis Wallyn, onder te 
brengen, maar enkel om geen beslag te leggen op het nieuwe gebouw dat eigenlijk voor 
andere doeleinden voorzien was en niet omdat project 82 niet geschikt zou zijn.  De 
schepen wijst er bovendien op dat op de beide locaties nog veel bijkomende werken 
zouden moeten uitgevoerd worden en het personeel zou moeten gesplitst worden naar 
twee locaties.  Dat is volgens hem geen goede werking voor bibliotheek.  De intrek voor 
de jeugd wordt ook slechts met drie maanden uitgesteld. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) vult aan dat de bibliotheek niet zou 
kunnen werken op twee locaties vermits het personeel daarvoor onvoldoende is.  Het zou 
zelfs niet mogelijk zijn om iedereen om deze locaties te huisvesten, waardoor sommige 
personeelsleden zelfs in het gemeentehuis zouden moeten gehuisvest worden.  
Daarnaast wijst zij er nogmaals op dat de site van project 82 een bouwwerf is.  Er is geen 
toegang, geen fietsenberging, er liggen nog putten open, enz.  Ook het gebouw van de 
KuMa waar nu verbouwd wordt, staat volledig open.  Het risico is daarom sowieso te 
groot om er nachtelijke fuiven te laten doorgaan.  Ook zij vraagt de jeugd, waarvoor toch 
grote inspanningen gedaan werden, om nog enkele maanden geduld te hebben, waarna 
zij hun intrek zullen kunnen nemen in een mooi en nieuw gebouw. 

• Raadslid Peter Van Hecke (N-VA) vraagt of het dan niet voorbarig is om de werking van 
de KuMa wel reeds in het nieuwe gebouw te laten doorgaan, vermits het ook voor de 
jongere kinderen gevaarlijk is zolang de omgevingswerken niet klaar zijn. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) geeft toe dat er een miscommunicatie 
moet geweest waardoor de jeugd dacht dat zij in het gebouw zouden kunnen intrekken 
van zodra het klaar was, maar het kan nu nog niet. 

• Raadslid Nicole Maenhout (N-VA) meent dat het voor de Redekiel nu vooral belangrijk is 
om te weten wanneer ze in het nieuwe gebouw zullen kunnen en wat de voorwaarden 
zullen zijn, bijv. betreffende de huur die zij zullen moeten betalen. 

• Schepen Valerie Taeldeman (CD&V) herhaalt nogmaals dat de gemeentelijke 
jeugdconsulente en de permanent verantwoordelijke van het jeugdhuis zetelen in de 
werkgroep waar het dossier van project 82 besproken wordt.  Na iedere vergadering van 
de werkgroep wordt door hen teruggekoppeld naar de jeugdraad en naar het bestuur van 
de Redekiel.  Zij minimaliseert de vraag van raadslid Peter Van Hecke niet, integendeel, 
zij betreurt wat gebeurd is, temeer gelet op de grote investeringen die gebeurd zijn voor 
de jeugd.  Er werd steeds op een goede manier teruggekoppeld, maar door een 
misverstand waren de mensen van het jeugdhuis ervan overtuigd dat zij zouden kunnen 
verhuizen in april.  Op het schepencollege van 7 november 2016 werd echter pas de 
knoop betreffende de timing voor de verhuis naar project 82 doorgehakt.  De schepen 
maakt niemand verwijten, maar zal met de nieuwe permanent verantwoordelijke van het 
jeugdhuis vanaf nu goed communiceren over alle afspraken die moeten gemaakt 
worden. 

• Raadslid Nicole Maenhout (N-VA) vraagt of er al een concrete datum afgesproken werd 
waarop de verhuis dan zal kunnen doorgaan en hoeveel huur het jeugdhuis zal moeten 
betalen. 

• Schepen Valerie Taeldeman (CD&V) antwoordt dat het nu nog niet mogelijk is om al een 
concrete datum vast te pinnen, vermits de werken in de bibliotheek nog moeten 
beginnen. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) antwoordt dat het jeugdhuis al weet 
hoeveel de huur ongeveer zal bedragen, maar een concreet cijfer wordt nog berekend 
door Deloitte, op basis van BTW-wetgeving.  Het bedrag dat voorlopig vastgesteld werd, 
is 450 euro, alles inbegrepen.  De burgemeester leest voor uit het verslag van het 
jeugdhuis, waaruit blijkt dat zij heel tevreden zijn met de voortgang van het dossier van 
het project 82. Nut & Vermaak heeft geen bezwaar gemaakt en heeft dus blijkbaar wel de 
boodschap correct begrepen. 

• Raadslid Jason Van Landschoot (Open VLD) beaamt de bekommernis van het 
schepencollege over de veiligheid van de fuivende jeugd, maar hij vindt het contradictoris 
dat het gebouw wel geopend werd voor de muziekacademie, waar kinderen schoollopen 
van 8 à 10 jaar.  Het is ook voor hen onveilig als het donker is. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) antwoordt dat de werf zelf  afgesloten 
is en niet toegankelijk voor kinderen.  Voor fuivende jongeren is het gevaar groter.  Er 
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kan wel gevraagd worden aan de veiligheidsambtenaar om te kijken of er bijkomende 
verlichting kan geplaatst worden. 

• Raadslid Arseen Bauwens (onafhankelijke) betreurt voor de jeugd dat ze nog langer 
moeten wachten, maar hij denkt dat de zaal groot genoeg is. 

• Raadslid Peter Van Hecke (N-VA) vraagt nog een antwoord op de vraag waarom de 
verkiezingsbelofte van 2012 niet gehouden werd. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) antwoordt dat het advies van de 
brandweer voor het gebouw Van Cauteren negatief was.  De zaal was compleet 
ongeschikt voor zelfs maar 100 personen.  Daardoor werd gekozen om de 
verkiezingsbelofte wel na te komen, zij het op een andere locatie.  Dit had evenwel het 
voordeel dat er ook financiële middelen vrijkwamen om ook de renovatie van de KuMa 
kon gerealiseerd worden. 

 

Auteur: Jona De Flou 
 
 

21. SCHRIFTELIJKE VRAGEN RAADSLID JASON VAN LANDSCHOOT (OPEN VLD) : 
1.Werken E34-N49 gedeeltelijk heropenen Celieplas. 

Vraag : 
1. Hoeveel vertraging hebben de werken intussen opgelopen? 
2. Op vraag van vele Adegemse inwoners en handelaars wil ik het college verzoeken om per 

kerende het kruispunt Celieplas/N49 open te stellen voor auto's door middel van een 
doorgang die enkel toelaat om auto's te laten passeren.  Vrachtverkeer dient tot het einde 
van de werken verboden te blijven. 

Bespreking: 
• Raadslid Jason Van Landschoot (Open VLD) licht zijn vraag toe. 
• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) antwoordt dat het gemeentebestuur 

aanvankelijk gestart met het afsluiten van het kruispunt enkel voor vrachtwagens maar 
dat bleek heel moeilijk te controleren.  Dit was een tijdelijke maatregel voor twee 
maanden die ondertussen reeds lang verstreken is.  Het is AWV die het kruispunt via 
haar signalisatievergunning afgesloten heeft om sluipverkeer tegen te gaan.  Het is dus 
geen politiereglement.  Het raadslid beweert veel vragen gekregen te hebben om het 
kruispunt terug open te stellen maar bij het gemeentebestuur werden veel vragen gesteld 
om het kruispunt af te sluiten.  Er is zelfs een petitie over afgegeven.  Alle besluiten 
werden genomen samen met Sint-Laureins, maar er worden noch in Maldegem noch in 
Sint-Laureins problemen gemeld.  Iedereen, behalve vrachtwagens, kan nog steeds van 
Maldegem naar Sint-Laureins en omgekeerd via de Koebrug (d.i. de brug van de 
Bredeweg).  Uit tellingen is evenwel gebleken dat de brug heel weinig gebruikt wordt.  Na 
de werken aan Balgerhoeke zal trouwens Celieplas definitief afgesloten worden door 
AWV.  De werken lopen niet zoveel vertraging op als het raadslid beweert en voor de 
landbouwers komt er ook een afzonderlijke oplossing via een doorgang onder de brug 
aan de Moerwege, maar hiervoor moeten de plannen nog getekend worden.  Omdat de 
huidige toestand dus van korte duur is, wordt voorgesteld het kruispunt toch afgesloten te 
laten zoals het nu is. 

• Volgens raadslid Jason Van Landschoot (Open-VLD) is het door middel van een 
vrachtwagenssluis perfect mogelijk om de afsluiting weg te nemen voor gewone 
voertuigen.  Wanneer de burgemeester beweert dat het AWV is die niet meer toestaat 
dat er een doorgang voor voertuigen is, dan staat er een fout in het verslag van de 
gemeenteraad van 4 februari 2016.  Volgens het raadslid is het afsluiten van het 
kruispunt door de gemeenteraad beslist. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) verduidelijkt dat AWV wel degelijk 
verantwoordelijk was voor de verkeerssituatie en het afsluiten van het kruispunt vanaf de 
wegenisfase 2, zijnde 26 januari 2016.  

• Schepen Erwin Goethals (Groen) merkt op dat er een meningsverschil is omdat raadslid 
Van Landschoot een sluipweg wil organiseren vanaf de Expressweg naar het dorp van 
Adegem. 

• Raadslid Jason Van Landschoot (Open-VLD) antwoordt dat hij ervoor wil zorgen dat de 
mensen van Adegem terug naar Sint-Laureins kunnen en omgekeerd omdat ze nu 
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nergens doorkunnen, ook niet aan Balgerhoeke.  Hij vindt de tekst nergens terug waar 
staat dat AWV beslist om het kruispunt af te sluiten. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) antwoordt dat iedereen over de 
Koebrug (de brug van de Bredeweg) kan en dat de beslissing van AWV om het kruispunt 
af te sluiten in de signalisatievergunning staat.  Zij is bereid deze aan het raadslid te 
tonen, maar wijst er nogmaals op dat het niet opportuun is om het kruispunt terug open te 
stellen, vermits Celie binnenkort toch definitief afgesloten zal worden. Er komt geen 
tunnel en ook geen brug. 

• Schepen Frank Sierens (CD&V) verduidelijkt dat de verkeersoverlast niet enkel door 
vrachtwagens kwam, er werden immers 3.200 voertuigen geteld in de Waleweg.  Die 
weg is daardoor onleefbaar en er zijn bovendien alternatieve mogelijkheden. 

 
 
2. Problematiek MUG Heli 

Vraag 
1. Welke stappen werden vanuit het College naar de provincie ondernomen? 
2. Wat is de mening van Schepen en Provincieraadslid Geert De Roo omtrent dit dossier? 
3. Kan de Burgemeester op het eerstkomende Burgemeestersoverleg een agendapunt 

toevoegen met de vraag om met alle Meetjeslandse gemeenten een structurele 
ondersteuning van de activiteiten van IMDH te waarborgen? 

4. Kan de Burgemeester op de eerstvolgende Gemeenteraad hierover terugkoppelen? 
Bespreking: 
• Raadslid Jason Van Landschoot (Open VLD) licht zijn vraag toe, die volgens hem erg 

belangrijk is vermits het gaat over veiligheid en over mensenlevens. 
• Schepen Geert De Roo (CD&V) antwoordt dat de provincie Oost-Vlaanderen nog nooit 

financieel tussen gekomen is in de kosten voor de MUG van AZ Sint-Jan, het werd hen 
ook zelfs nog nooit gevraagd. 
De MUG-diensten worden federaal aangestuurd en de schepen heeft veel respect voor 
het privé-initiatief van de vzw. die de helikopter laat vliegen, maar het probleem bestaat 
erin dat de federale overheid, die bevoegd is voor de MUG-diensten, hiervoor geen 
middelen vrijmaakt. 
Echter kan de provincie Oost-Vlaanderen hier niets aan verhelpen vermits ze niet meer 
bevoegd is voor niet-grondgebonden zaken en hiervoor ook geen middelen heeft.  Voor 
de federale minister is het vermoedelijk moeilijk om subsidies toe te kennen aan een vzw. 
in West-Vlaanderen terwijl een dergelijke dienstverlening niet in alle provincies aanwezig 
is.  De MUG-helikopter is immers in West-Vlaanderen tot stand gekomen omdat de 
bevolkingsdichtheid er kleiner is dan in andere provincies. 

• Raadslid Jason Van Landschoot (Open-VLD) stelt voor om via de brandweerzone 
Meetjesland de helikopter structureel te ondersteunen.  Hij stelt voor dat hierover een 
burgemeesteroverleg met de verantwoordelijken van de brandweerzone zou doorgaan. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) antwoordt dat zij hiervoor wil ijveren, 
maar zij vermoedt dat niet alle burgemeesters hierin zullen willen meegaan, vermits alle 
zones beschikken over een rijdende MUG die gegarandeerd binnen de 10 minuten ter 
plaatse kan zijn bij ongevallen. 

• Schepen Frank Sierens (CD&V) verduidelijkt dat de ziekenhuizen betoelaagd worden 
voor de urgentiedienst, waarbij een spoedarts ter plaatse kan zijn binnen de 12 of 15 
minuten.  De helikopter van Brugge is de enige helikopter die op deze wijze functioneert.  
Het Vlaamse grondgebied is onderverdeeld in zones die allemaal binnen de 12 of 15 
minuten door een MUG kunnen bereikt worden.  Enkel de uiterste randgebieden vormen 
hier en daar een probleem om tijdig bereikt te worden.  Dit moet volgens de schepen 
federaal bekeken worden.  Ook voor de mensen die een beroep doen op een 
urgentiedienst is het belangrijk om te weten dat de betoelaagde ziekenwagen niets kost, 
maar voor de heli-MUG moet wel de volle pot, zonder tussenkomst van het RIZIV betaald 
worden. 

• Raadslid Anneke Gobeyn (CD&V) is ook van mening dat de heli-MUG supernoodzakelijk 
is.  Zij is ook nog zelf afgevaardigd geweest naar de algemene vergadering.  Zij betreurt 
dat de gemeentebesturen  nu minder bij betrokken worden waardoor het draagvlak ook 
verkleint.  Er moet een manier gevonden worden om iedereen te overtuigen en de 
algemene vergadering is een goede manier om mensen te betrekken. 
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• Raadslid Rudi De Smet (N-VA) meent dat de prijs voor een mensenleven niet opweegt 
tegen de prijs voor een brugje in het park. die 280.000 euro zal kosten. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) spreekt tegen dat het brugje in het 
park 280.000 euro zou kosten.  Zij is overtuigd van het belang van de heli-Mug en de 
gemeente Maldegem is jarenlang in het Meetjesland de beste betaler geweest aan de 
heli-MUG, maar zij wijst erop dat het een structureel probleem betreft dat Maldegem niet 
alleen kan dragen.  
Zij herhaalt dat ze ervoor zal ijveren via het overleg in de brandweerzone. 

• Raadslid Peter Van Hecke (N-VA) zegt dat alle raadsleden voorstander zijn van de heli-
MUG en stelt voor om 5.000 euro in te schrijven in de begroting. 

 

Auteur: Jona De Flou 
 
 

22. MONDELINGE VRAGEN 
Door raadslid Peter Van Hecke (N-VA) :  

• Volgens het raadslid is het gemeentehuis geen energiezuinig gebouw, gelet op het feit 
dat alle raadsleden met een dikke trui aanzitten en dan nog kou hebben. 

 
• Komt de fietsenstalling op het platform dat momenteel aangelegd wordt tussen de 

Marktstraat en de school?  Is het niet gevaarlijk dat de uitgang van de fietsenstalling 
rechtsreeks op de weg uitkomt en dan nog vlak voor een draai in de weg?  De locatie lijkt 
zeer ongelukkig, het kan toch niet de bedoeling zijn om de fietsers te gebruiken als 
verkeersremmer. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) antwoordt dat er veel protest kwam 
tegen het plan om de fietsenstalling in het midden van de markt te plaatsen.  De huidige 
gekozen locatie is de enige plaats waar het mogelijk was, vermits het daar wat 
verspringt. 

 
• Zijn er al gesprekken over de fusie van gemeenten?  

De burgemeester antwoordt ontkennend. 
 
Door raadslid Nicole Maenhout (N-VA): 

• De beugels aan het schooltje in Vossenhol, die de kinderen tegenhouden als ze uit de 
school komen, zouden moeten terug geplaatst worden nu de werken aan de school zelf 
klaar zijn.  Ze werden weggenomen voor de werken aan de overdekte speelplaats, maar 
het is een gevaarlijke situatie en ze zouden best zo snel mogelijk terug geplaatst worden. 

 
Door raadslid Rudi De Smet (N-VA): 

• De gemeenschapswachten worden weinig gezien in het straatbeeld.  De mensen zien 
hen immers als aanspreekpunt. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche antwoordt dat ze veel in Maldegem lopen en 
ook toezicht doen bij de scholen.  Zij zal een oplijsting van hun activiteiten opvragen aan 
de mobiliteitsambtenaar. 

 
• Wanneer worden de gratis huisvuilzakken uitgedeeld? 
• Schepen Marten De Jaeger (CD&V) antwoordt dat de brieven binnenkort zullen bedeeld 

worden. 
• Raadslid Peter Van Hecke (N-VA) vraagt of er nog nagedacht werd over het voorstel van 

raadslid Maenhout om de vuilniszakken te laten afhalen met een M-bon. 
• Schepen De Jaeger antwoordt dat er advies gevraagd werd aan de dienst Lokale 

Economie en aan de milieudienst.  Er bleken heel wat praktische problemen op te duiken 
en daarnaast is er ook een inhoudelijk argument van de milieudienst dat het 
sensibiliserend karakter van de gratis huisvuilzak zou verloren gaan wanneer een M-bon 
ingezet wordt, waardoor beslist werd om het huidig systeem te behouden, hoewel de 
suggestie van raadslid Maenhout zeer waardevol was. 
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• De appartementen van De Bruyckere in de Stationsstraat: er is een probleem bij het in- 
en uitrijden, door het parkingske dat juist tegenover de ingang ligt. 

• Burgemeester Marleen Van den Bussche antwoordt dat dit momenteel in onderzoek is bij 
de dienst mobiliteit. 

 
Door raadslid Jason Van Landschoot (Open VLD) 

• Zijn er voldoende controlemechanismen ingebouwd voor de mensen die met kassa's 
omgaan tijdens de parkcross?  Is dat veranderd sedert de vorige jaren of wordt er nog 
steeds gewerkt met schoendozen waarin de bestuursleden het geld ophalen? 

• Schepen Frank Sierens (CD&V) antwoordt dat ze altijd met twee zijn om het geld op te 
halen en dat er ook altijd een politieagent zal bijzijn.  Er wordt met jetons gewerkt en ook 
de mobiele hokjes worden regelmatig bezocht zodat er nooit veel geld in kassa moet zijn. 

• Het raadslid vraagt of er goede controles ingebouwd zijn om per kassa en per kassier te 
kunnen nagaan of de bedragen kloppen. 

• De schepen antwoordt dat dat normaal op een juiste manier gebeurt, mocht het raadslid 
weet hebben van andere praktijken, dan mag hij het gerust laten weten.  Het staat het 
raadslid ook vrij om bij de evenementenambtenaar eens langs te gaan om suggesties te 
geven. 

• Het raadslid deelt mee dat het niet zijn bedoeling was om verdachtmakingen te uiten. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
 

 
 
De voorzitter deelt mee dat de volgende zitting van de gemeenteraad zal plaatsvinden op 23 
februari 2017 om 19.30 uur. 
 
Hierna eindigt de zitting om 22.00 uur. 
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