
 

PERSNOTA BETREFFENDE DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2016 
 

 

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN VERBOD OP GEMOTORISEERD 

VERKEER UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER IN DE OUDE KASTEELDREEF, DEEL 

TUSSEN DE BRUGSE STEENWEG EN DE KONINGIN ASTRIDLAAN 

 

• Het bouwdossier voor het bouwen van een meergezinswoning langs de Koningin 

Astridlaan met twaalf wooneenheden en twaalf garages die via de Oude 

Kasteeldreef ontsloten dienen te worden, werd besproken op het college van 

burgemeester en schepenen van 8 december 2014. 

• Om sluipverkeer uit de Oude Kasteeldreef te weren, is het aangewezen om de 

Oude Kasteeldreef ter hoogte van de Koning Astridlaan, fysiek ontoegankelijk te 

maken door middel van new jerseys. De new jerseys werden ondertussen 

geplaatst maar op privaat domein. Dit blijkt uit navraag bij de technische dienst. 

De new jerseys dienen te worden verplaatst zodanig dat de doorgang voor 

gemotoriseerd verkeer belemmerd wordt en de new jerseys niet meer op privaat 

domein staan (zie plan in bijlage). De bewoners van het appartementsgebouw 

'De Ede' zullen via de Brugse Steenweg de garages kunnen bereiken. De 

ontsluiting zal via dezelfde weg gebeuren. 

 

De gemeenteraad stelt het politiereglement houdende het invoeren van plaatselijk 

verkeer in de Oude Kasteeldreef, deel tussen de Brugse Steenweg en de Koningin 

Astridlaan vast. 

 

 

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN PARKEERVERBOD IN DE 

MEERSSTRAAT 

 

• In de Meersstraat wordt het in- en uitrijden van een garage bemoeilijkt door 

geparkeerde voertuigen aan de overzijde van de garage. De gemeentelijke dienst 

mobiliteit stelde het probleem ter plaatse vast. 

• Om het in- en uitrijden van de garage vlot te laten verlopen en de doorgang van 

drie meter te vrijwaren, adviseren de leden van de verkeerscel om, aan de zijde 

van de oneven huisnummers vanaf het kruispunt Vakekerkweg - Meersstraat tot 

aan het kruispunt Meersstraat - Karrewegel, een bijkomend parkeerverbod in te 

voeren. 

 



De gemeenteraad stelt het politiereglement houdende de invoer van een parkeerverbod 

in de Meersstraat vast, als volgt: 

◦ vanaf de woning nr. 10 tot aan het kruispunt met de Vakekerkweg: zijde even 

huisnummers; 

◦ vanaf het kruispunt met de Vakekerkweg tot aan het kruispunt Meersstraat - 

Karreweg: zijde oneven huisnummers. 

 

 

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN PARKEERVERBOD VOOR 

VRACHTWAGENS LANGS DE AALTERBAAN (N44A) 

 

• In de Aalterbaan (N44a) wordt het zicht op het aankomende verkeer belemmerd 

door geparkeerde vrachtwagens. Het probleem stelt zich zowel bij het op- als het 

afrijden van een oprit of parking. Bij het oprijden van een oprit of een parking 

hebben de automobilisten geen zicht op toekomende fietsers. Omwille van die 

reden wordt gevraagd om maatregelen te treffen, teneinde het zicht te 

verbeteren. 

• Het parkeerprobleem van de vrachtwagens zal worden onderzocht in het nieuw 

mobiliteitsplan, wat betekent dat er een aantal plaatsen zullen worden 

voorbehouden voor de vrachtwagens. 

 

De gemeenteraad stelt het politiereglement houdende de invoer van een parkeerverbod 

voor vrachtwagens langs de Aalterbaan (N44a) vast:  

• op de parkeerstrook aan de zijde van de onpare huisnummers, vanaf het 

kruispunt met de N9 tot net voorbij de parking van de woning nr. 197; 

• op de parkeerstrook aan de zijde van de pare huisnummers, vanaf de parking 

van de woning nr. 216C tot en met het kruispunt Aalterbaan (N44a) - N9. 

 

 

GEMEENTEPERSONEEL - WIJZIGING CONTRACTUELE PERSONEELSFORMATIE 

 

• In de gemeenteraadszitting van 17 december 2008 werd de rechtspositieregeling 

van de gemeente Maldegem vastgesteld, en later gewijzigd. 

• In de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 werd de contractuele 

personeelsformatie van de gemeente Maldegem vastgesteld. 

• Een aantal taken die momenteel door een personeelslid van de politiezone 

Maldegem worden uitgevoerd behoren strikt genomen niet tot het takenpakket 

van de politie. het gaat hierbij o.m. om taken zoals het nazicht van bouwlijnen en 

rooilijnen, het nazicht in functie van de inname van openbaar domein voor 

bouwwerken, terrassen, enz..., het opmaken van eenvoudige 

(verkeer)stechnische schetsen, nakijken van de inplanting van kermissen en 

markten, enz. 

• Het personeelslid dat deze taken in de politiezone uitvoert gaat eerstdaags met 

rustpensioen. 

• Gezien de overwegend technische inslag van deze taken is het aangewezen dat 

dit takenpakket wordt uitgevoerd door een technisch medewerker op niveau C. 

 

De contractuele personeelsformatie wordt met 1 voltijdse functie van technisch 

medewerker (niveau C1-C3), uitgebreid. 

 

 



GEMEENTEPERSONEEL - DEONTOLOGISCHE CODE 

 

• Een deontologische code is een werkinstrument om de ethische waarden binnen 

een organisatie te duiden. Het is een uitnodiging om personeelsleden te doen 

nadenken én ertoe aan te zetten actief invulling te geven aan deze waarden. 

• De voornaamste waarden worden geaccentueerd en het geeft de wijze waarop 

de personeelsleden functioneren binnen de gemeentelijke organisatie weer en 

de invulling van de missie, de visie en de realisatie van de doelstellingen. 

• De deontologische code wordt nader toegelicht ter attentie van de 

personeelsleden in een informatiebrochure. Deze informatie bevat een korte 

toelichting en een niet-exhaustieve lijst van voorbeelden.  

 

De gemeenteraad stelt de deontologische code en de bijhorende informatiebrochure ten 

behoeve van de personeelsleden vast. 

 

 

STRAATNAAMGEVING DEEL NIEUWHOFDREEF EN DEEL LIEVEVROUWDREEF - PRINCIPIËLE 

BESLISSING. 

 

• Naar aanleiding van de splitsing van de Thijskensstraat door de N44 en de komst 

van een nieuwe verkaveling in het begin van die straat, werd aan het gedeelte 

van de straat tussen de Kleitkalseide en de N44 een nieuwe straatnaam 

toegekend. 

• Daar dit op vlak van veiligheid een groot pluspunt is, wordt voorgesteld om ook 

de Lievevrouwdreef en de Nieuwhofdreef op dezelfde manier aan te pakken. 

• De inwoners werden uitgenodigd op een infovergadering. 

• De inwoners van de Nieuwhofdreef hadden geen bezwaar tegen de manier van 

werken, de inwoners van de Lievevrouwdreef kunnen zich niet vinden in het 

voorstel tot straatnaamwijziging en beroepen zich op het feit dat deze toestand al 

meer dan 30 jaar zo is en er qua veiligheid nog nooit problemen geweest zijn. 

• De bewoners van de Lievevrouwdreef, gelegen tussen de N44 en de Kleitkalseide, 

ondertekenden een petitie tegen een straatnaam- en huisnummerverandering 

en kunnen aan geen enkel voorstel hun goedkeuring verlenen. 

 

De gemeenteraad beslist principieel om aan het deel van de Nieuwhofdreef tussen de 

Kleitkalseide en de N44 de naam Bezemkotstraat toe te kennen en aan het deel van de 

Lievevrouwdreef tussen de Kleitkalseide en de N44 de naam Onze Lievevrouwstraat. 

Voor het deel over de N44 van beide straten wordt voorgesteld de naam Nieuwhofdreef 

en Lievevrouwdreef, te behouden. 

 

 

GEMEENTEPATRIMONIUM - BEDRIJVENCENTRUM - AKTENAME NIET-VERKOOP. 

 

• Op 26 februari 2015 werd door de gemeenteraad principieel beslist om over te 

gaan tot het beëindigen van de erfpachtovereeenkomst met de nv 

Bedrijvencentrum en tot verkoop van het perceel waarop het bedrijvencentrum 

gevestigd is. 

• Op donderdag 16 juni werd overgegaan tot een openbare verkoping in 'De 

Gouden Leeuw' te Maldegem. Er kwamen ter zitting echter geen biedingen, zodat 

de verkoop onderbleven is. 

• Er is geen verplichte tweede zitdag. 



• In een volgende fase kan vastgelegd worden of de verkoop verder nagestreefd 

wordt, of een nieuwe openbare verkoop georganiseerd wordt of dat getracht zal 

worden over te gaan tot de onderhandse verkoop van het goed. 

 

De gemeenteraad neemt akte van het ontwerp van proces-verbaal dd. 16 juni 2016 van 

de openbare verkoop van het bedrijfsgebouw Industrielaan 9a, opgesteld door notaris 

Mr. Van Hyfte, waarin bevestigd wordt dat geen enkel bod uitgebracht werd, dat aldus 

geen toewijs gebeurde en dat de verkoop onderbleven is. 

 

 

RULING ICT-DEVICES LOKALE POLITIE 

 

• De politiezone Maldegem stelt voor bepaalde leden van zijn personeel voor 

professionele doeleinden een laptop/tablet/GSM/smartphone ter beschikking.  

Beperkt privaat gebruik wordt toegelaten van deze toestellen.  Dit wordt fiscaal 

beschouwd als een voordeel van alle aard. 

• De politiezone Maldegem wenst voor alle leden van het korps een gelijkaardige 

waardebepaling van dit voordeel te bekomen en wenst mee te werken aan een 

gelijkaardige interpretatie naar analogie van het éénvormig karakter van het 

politiestatuut. 

• Om die redenen past het om de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid 

van de federale regering toe te laten de politiezone Maldegem te 

vertegenwoordigen bij een bespreking en het indienen van een aanvraag tot het 

bekomen van een voorafgaande beslissing in fiscale zaken voor deze toestellen. 

 

De gemeenteraad gaat ermee akkoord om aan de Minister van Binnenlandse zaken en 

Veiligheid van de federale regering een mandaat te verlenen om de passende 

besprekingen te voeren en aanvragen in te dienen met het oog op het bekomen van een 

voorafgaande beslissing in fiscale zaken namens de politiezone Maldegem voor het ter 

beschikking stellen van een laptop/tablet/GSM/smartphone met mogelijkheid van 

beperkt privaat gebruik ten einde een waardebepaling van dit voordeel te bekomen. 

 

 

POLITIEZONE MALDEGEM - VERNIEUWEN VAN DE SERVERINFRASTRUCTUUR: 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

 

• De huidige ICT backend infrastructuur van de politiezone Maldegem bestaat 

momenteel uit 5 fysieke servers, waarvan de oudste dateert uit 2007 en de 

jongste uit 2010. 

• De garantieperiode van al deze toestellen is intussen verstreken. 

• De politiezone Maldegem wenst dan ook, gelet op de opdrachtbrief van de 

korpschef waarin een inhaalbeweging op vlak van technologie beschreven wordt, 

over te gaan tot de aankoop en implementatie van een nieuwe ICT backend 

infrastructuur, gebruik makend van een private cloud infrastructuur. 

• Tevens wenst de politiezone Maldegem enerzijds ook over te gaan tot 

implementatie van een Admin-Citrix omgeving die toegang tot een administratief 

netwerk en tot internet mogelijk maakt op alle ISLP-werkstations en anderzijds 

tot implementatie van een Mobile Office omgeving die externe, beveiligde 

toegang biedt tot het politioneel netwerk. Op deze manier kan men bijvb. van in 

het dienstvoertuig of van thuis uit alle politionele toepassingen gebruiken, wat 

tot meer en efficiënter blauw op straat kan leiden. 



• De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 105.000,00 incl. btw. 

• Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het bestek en de raming voor de opdracht 

“Politiezone Maldegem: vernieuwen van de serverinfrastructuur”. 

 

 

PROJECT AQUAFIN - SANERING BEGIJNEWATERGANG FASE 2 

 

• Vanwege Aquafin werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

ingediend voor het project 'sanering Begijnawater fase 2' 

• Dit behelst :  

◦ De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, incl. buffergracht 

◦ Het ruimen en herprofileren van bestaande grachten 

◦ Het vervangen van inbuizingen, incl. plaatsen/vervangen van aanliggende 

duikers 

◦ De omlegging van een deel van het tracé van waterloop O4.14, 

Begijnewatergang, 2e cat. incl. de reailisatie van een koker onder de 

Rapenbrugstraat 

◦ De aanleg van een DWA pompstation 

◦ Het vernieuwen van wegenis 

◦ Het rooien van bomen. 

• De aanvraag werd opgesteld in samenspraak tussen Aquafin en de gemeente 

Maldegem. Het college adviseerde dit dossier gunstig in zitting van 6/6/2016. 

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend. 

 

De gemeenteraad stelt de wijziging van het wegenistracé in het project sanering 

Begijnewatergang fase 2 vast. 

 

 

GOEDKEURING WEGENISTRACÉ KLEITKALSEIDE 

 

• De gemeenteraad keurde op 23 oktober 2014 het bestek en de plannen van de 

wegenis en rioleringswerken in het kader van het Spam 4 project 

rioleringswerken deel Kleitkalseide en Lievevrouwdreef, goed. 

• Naar aanleiding van de uitvoering van het project lijkt het aangewezen het 

wegenistracé van het deel van de Kleitkalseide in het project aan te passen 

inzake mobiliteit. 

• Het studiebureau Antea werkte een nieuw wegenistrace ter hoogte van de 

werken in de Kleitkalseide uit: 

◦ Aan de zijde van de even huisnummers, wordt vanaf het kruispunt met de 

Doornstraat geen voetpad meer voorzien, maar een combinatie van 

fietspad/voetpad, tot aan de toegang richting speelbos, vanaf daar tot aan 

Harinkweg komt een fietssugestiestrook.  

◦ Aan de zijde van de oneven huisnummers worden parkeerplaatsen voorzien 

vanaf de woning Kleitkalseide 139b tot en met het huisnummer 153.  Ook 

hier wordt gewerkt volgens het principe van combinatie van 

fietspad/voetpad. 

◦ Het fietspad wordt voorzien tot huisnummer 77, vervolgens een 

fietssuggestiestrook tot aan de Harinkweg.  



 

Het gewijzigde wegenistrace voor de Kleitkalseide, tussen de Doornstraat en de 

Harinkweg, wordt goedgekeurd. 

 

 

VERKAVELING HUYSMAN - ADEGEM-DORP: GOEDKEURING WEGENISTRACÉ 

 

• Op 7 maart 2016 heeft Huysman Bouw nv een aanvraag ingediend tot het 

bekomen van een vergunning voor het verkavelen van gronden gelegen 

langsheen Adegem-Dorp, de gronden staan bekend als de site "Tricojoca". 

• De aanvraag heeft tot doel het gebied te verkavelen in 29 loten voor 

eengezinswoningen (type halfopen en gesloten bebouwing) en 2 loten voor 

meergezinswoningen (max. 28 eenheden). 

• Langsheen waterloop De Beke  wordt een fietsas in het groen voorzien. 

• Het project speelt in op een aantal krachtlijnen van de (ruimtelijke) Toekomstvisie 

2050 voor het centrum van Adegem zoals vastgelegd door de gemeenteraad 

(masterplan). 

• Om te voldoen aan het advies van de dienst mobiliteit, dient het plan op enkele 

punten  aangepast te worden. 

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het aangepaste plan voor het tracé en het 

technisch dossier van de aanvraag tot verkavelingswijziging op naam van Huysman Bouw 

nv, Stationsstraat 83 te 9900 Eeklo en dit voor de gronden gelegen langsheen Adegem-

Dorp, dit met uitsluiting van de 6 vermelde parkeerplaatsen op het plein. 

De noordelijke private groenzone met openbaar karakter (lot A op het verkavelingsplan) 

wordt niet opgenomen in het openbaar domein. 

 

 

GRONDVERWERVINGEN IN HET KADER VAN SPAM 7 - AKTES 

 

• Op 25 september 2014 keurde de gemeenteraad de grondverwervingen in het 

kader van de Spam rioleringsprojecten nr. 4 (Kleitkalseide - Lievevrouwdreef), nr. 

6 (rioleringswerken Malecote) en nr. 7 (drukriolering Adegem met aansluiting 

naar Malecote) goed. 

 

Het grondplan voor ‘Inneming 1, sanering Malecote’ en de ontwerpakte voor de realisatie 

van een pompstation voor de drukriolering ter hoogte van Raverschoot 5, wordt 

goedgekeurd. 

 

 

GOEDKEURING JAARREKENING 2015 AGB MALDEGEM 

 

• De jaarrekening afgesloten volgens de wetgeving op vennootschappen heeft een 

balanstotaal van 7.688.066,18 euro en een winst van het boekjaar van 138.374,09 

euro. 

• De BBC jaarrekening 2015 heeft een budgettair resultaat van het boekjaar van 

112.370,86 euro. 

 

De jaarrekening 2015 van het AGB Maldegem wordt goedgekeurd aan de hand van het 

verslag van de commissaris.  

 



 

VASTSTELLING JAARREKENING 2015 GEMEENTE MALDEGEM 

 

• Het gecumuleerde budgettaire resultaat wordt vastgesteld op 8.686.013,38 euro. 

• Het balanstotaal bedraagt 79.809.181,77 euro. 

 

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2015 vast  met een gecumuleerd budgettair 

resultaat van 8.686.013,38 euro (voor aftrek van de bestemde gelden), een resultaat op 

kasbasis van 8.109.657,89 euro (na aftrek van bestemde gelden) en  met een positief 

boekhoudkundig resultaat van 2.158.253,08 euro en een balanstotaal van 79.809.181,77 

euro. 

 

 

POLITIE - BEGROTINGSWIJZIGING 2016 NR. 1-2 

 

• De dotatie van de gewone dienst kan worden verlaagd met 186.197 euro 

• De dotatie voor de buitengewone dienst moet verhoogd worden met 83.424 euro 

doordat het ganse serverpark in 2016 wordt vernieuwd.  

 

De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2016 vast overeenkomstig de wijziging nr. 1 

(gewone dienst) 

Het geraamd algemeen resultaat van de gewone dienst bedraagt 0 euro. 

Tevens wordt de politiebegroting 2016 vastgesteld overeenkomstig de wijziging nr. 2 

(buitengewone dienst)  

Het geraamd algemeen resultaat van de buitengewone dienst bedraagt 0,00 euro. 

 

 

BUDGETWIJZIGING NR. 2 2016 GEMEENTE 

 

• Een tweede budgetwijziging voor 2016 dringt zich op gezien er extra kredieten en 

verschuivingen nodig zijn voor investeringen en voor exploitatie uitgaven en 

ontvangsten.  

• Met huidig voorstel zal de autofinancieringsmarge verbeteren met 77.323 euro 

en dus past de wijziging in het meerjarenplan 2014-2016. 

 

De gemeenteraad keurt de voorgestelde budgetwijziging nr. 2 2016 goed. 

 

 

BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT MARKTBEVRAGING AFVAL - IVM 

 

• IVM stelt voor dat zij namens de deelnemende steden en gemeenten een 

gezamenlijke marktbevraging zou organiseren voor de inzameling en verwerking 

van materiaalstromen en alle afvalstoffen ingezameld op het recyclagepark. 

• Er dient op korte termijn gestreefd naar meer uniformiteit voor wat betreft de 

inzameling en verwerking van materiaalstromen op recyclageparken en op die 

manier wordt een gezamenlijk afval- en materialenbeleid voor de hele IVM-regio 

nagestreefd. 

• Door de gezamenlijke marktbevraging met meerdere gemeenten samen kunnen 

meer gunstigere tarieven worden bedongen. 

• Het voorstel omvat enkel de marktbevraging en opvolging van de facturen. De 

feitelijke exploitatie van het recyclagepark blijft in handen van de Gemeente. 



 

De gemeenteraad draagt de bevoegdheid voor de organisatie van de inzameling op het 

recyclagepark en/of de verwerking van alle materiaalstromen en afvalstoffen die worden 

ingezameld op het recyclagepark met ingang van heden over aan IVM. 

Op dit moment omvat het ten minste de volgende materiaalstromen en afvalstoffen, 

waarbij de mogelijkheid blijft behouden dat de Gemeente de inzameling blijft voorzien in 

eigen containers en het transport uitvoert in eigen beheer: 

metalen/schroot, zachte folies, vlak glas, houtafval, zuiver steenpuin, aarde en grond (al 

of niet met zichtbare vervuiling), KGA, kalkhoudend afval, gemengd te storten afval, 

roofing en isolatiemateriaal, asbest (verwerking en bigbag), landbouwfolie, EPS, 

groenafval (transport), grofvuil (plaatsen van een container / kapelcontainer en 

transport), harde plastics (met bloempotjes) en AEEA. 

 

 

KLIMAATPLAN MALDEGEM 

 

• De Europese Unie besliste op 9 maart 2007 om zich eenzijdig ertoe te verbinden 

haar CO2-uitstoot tussen nu en 2020 met 20 % te verminderen door de energie-

efficiëntie met 20 % te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen 

in de totale energiemix tot 20 % te verhogen. 

• De gemeenteraad besliste op 26 maart 2015 om toe te treden tot het 

Burgemeestersconvenant, waarbij zij zich verbindt om de doelstellingen inzake 

inzake CO2-uitstoot tussen 2011 (referentiejaar) en 2020 met 20 % te 

verminderen. Deze beslissing kadert in de doelstelling om op lange termijn 

(tegen 2050) te streven naar klimaatneutraliteit. 

• Op 28 maart 2015 ondertekende de burgemeester samen met de burgemeester 

van Aalter het burgemeestersconvenant. De bedoeling van het 

burgemeestersconvenant is om tegen 2020 (ten opzichte van 2011) de CO2-

uitstoot van de ganse gemeente met 20% te doen dalen, 20% minder energie te 

gebruiken en te voorzien in 20% groene stroomproductie op het grondgebied. 

• Hiervoor dient een SEAP (duurzaam energie actieplan) te worden opgemaakt en 

ingediend bij Europa. 

• In de aanloop van de opmaak van het SEAP werd samengewerkt met de 

provincie, het gemeentebestuur van Aalter en de KU Leuven  

• Voorafgaand aan de vaststelling van het plan door de gemeenteraad werd een 

bevraging georganiseerd bij de bevolking en de adviesraden teneinde nog 

verdere input te krijgen op het plan, alsook om het draagvlak te vergroten. 

 

• Naast de middelen die werden voorzien in de algemene begroting en 

meerjarenplanning, werd voor de uitvoering van het Klimaatplan een bijkomend 

budget voorzien van €50.000 / jaar. 

 

De gemeenteraad keurt het ontwerp van klimaatplan goed. 

 

 

KUMA - SCHOOLREGLEMENT - GOEDKEURING 

 

• Voor elke academie deeltijds kunstonderwijs, moet een schoolreglement worden 

opgesteld dat de betrekkingen regelt tussen de inrichtende macht en de 

ouders/leerlingen; 

• Het huidige schoolreglement is verouderd en voldoet niet langer; 



• Er werd dan ook een nieuw ontwerp van schoolreglement opgesteld, gebaseerd 

op een model van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van 

de Vlaamse Gemeenschap (OVSG). 

 

Het schoolreglement voor de gemeentelijke Kunstacademie, wordt goedgekeurd. 

 

 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KRUIPUIT - SCHOOLJAAR 2016-2017 - UITBREIDING 

LESTIJDENPAKKET 

 

• Na kennisname van de resultaten van de telling van de leerlingen in de 

gemeentelijke basisschool op 1 februari jl. en het lestijdenpakket van 131 u. voor 

het schooljaar 2016-2017, zoals vastgesteld door het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten van het Vlaams Ministerie voor onderwijs en vorming, wordt 

vastgesteld dat onvoldoende lesuren voorhanden zijn om alle klassen volledig te 

splitsen.  Voor het inrichten van een volledig gesplitste lagere graad is nl. 144u. 

nodig (6 klassen x 24u.). 

• Om het lescomfort te verzekeren en alle klassen in het lager onderwijs te splitsen 

is het aangewezen 12u. bijkomend ten laste van de gemeente toe te kennen.  

Indien deze uren niet toegekend worden ontstaan in elke graad voor een aantal 

uur /week klassen van 30 tot 40 leerlingen, wat teveel is om op pedagogisch & 

didactisch verantwoorde wijze te kunnen lesgeven. 

 

Aan de gemeentelijke basisschool Kruipuit worden voor de periode van 1 september 

2016 tot 30 juni 2017 twaalf bijkomende lestijden basisonderwijs toegekend.  Deze 

lestijden komen ten laste van de gemeente via het werkingsbudget van de school en 

worden aangewend in het lager onderwijs en in het kleuteronderwijs. 

 

 

SAMENWERKING GEMEENTE - OCMW : AFSPRAKENNOTA 

 

• In het strategisch meerjarenplan 2014-2019, besliste de gemeenteraad om de 

mogelijke samenwerking tussen de ondersteunde diensten van het OCMW, de politie 

en de gemeente te onderzoeken. 

• De Vlaamse Regering stelde een conceptnota  16 januari 2015 betreffende ‘de 

integratie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn in de 

gemeentebesturen: inhoudelijke en procesgerelateerde krijtlijnen’; 

• De conceptnota van de Vlaamse Regering dd. 13 mei 2016 betreffende de 

integratie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de 

gemeentebesturen: organieke uitwerking - Naar een sterk geïntegreerd lokaal 

sociaal beleid. 

• Rekening houdend met de conceptnota’s van de Vlaamse regering betreffende 

de integratie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, werd een 

structuur opgezet om deze integratie voor te bereiden.  

• Om het samenwerkingstraject uit te werken, werd een afsprakennota 

opgemaakt.  

 

De gemeenteraad keurt de afsprakennota 'traject samenwerking gemeente - OCMW voor 

de ondersteunende diensten' goed. 

 

 



OPRICHTING ZORGBEDRIJF MEETJESLAND - GOEDKEURING 

 

• Op 31 mei 2016 besloot de raad voor maatschappelijk welzijn tot de oprichting 

van het 'zorgbedrijf Meetjesland', onder de vorm van een OCMW-vereniging, 

samen met de OCMW’s van Evergem en Nevele voor de extern verzelfstandigde 

exploitatie van de thuiszorgdiensten en de residentiële zorginstellingen van het 

OCMW. 

• Door de goedkeuring van de statuten door de OCMW-raad en door de OCMW-

raden van Evergem en Nevele, wordt de definitieve beslissing genomen tot de 

oprichting van de OCMW-vereniging naar publiek recht ‘Zorgbedrijf Meetjesland’. 

• Het OCMW Maldegem is op zoek gegaan naar een middel om de autonomie en 

de slagkracht in het kader van een ouderenzorg te verhogen zodat het 

ouderenzorgaanbod verder kan uitgebouwd worden om een nog beter antwoord 

te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen van vergrijzing en 

verzilvering. Belangrijke elementen voor het OCMW zijn hierbij meer autonomie, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden geven aan de verzelfstandigde 

organisatie. Door korte beslissingslijnen en een vlakke organisatiestructuur kan 

deze slagkrachtiger werken. 

• De verzelfstandiging beoogt tevens een meer bedrijfsmatige werking binnen de 

residentiële zorginstellingen en de thuiszorgdiensten, teneinde de 

exploitatietekorten te beperken van deze diensten en instellingen en het 

openbaar karakter ervan te verankeren. 

• De overige kerntaken van het OCMW, naast de woonzorginstellingen, de 

thuiszorgdiensten en de bijhorende ondersteunende diensten, worden niet 

verzelfstandigd en blijven binnen het OCMW met het oog op desgevallende 

integratie in de gemeente. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de OCMW-raad van 31 mei 2016 

houdende de oprichting van een OCMW-vereniging ‘zorgbedrijf Meetjesland’ samen met 

de OCMW’s van Evergem en Nevele voor de extern verzelfstandigde exploitatie van de 

thuiszorgdiensten en de residentiële zorginstellingen van ons OCMW, de goedkeuring 

van de statuten van de op te richten vereniging, inclusief bijlagen en de goedkeuring van 

de motiveringsnota bij deze oprichting. 

 


