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PERSNOTA GEMEENTERAAD  

 

ONTSLAG GEMEENTERAADSLID FREDDY BOELS - AKTENAME 

 

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

gemeenteraadslid. 

 

De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid van Freddy Boels. 

 

 

ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING OPVOLGEND RAADSLID FRANK 

BALLEGEER 

 

• 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. 

• 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. 

 

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van Frank Ballegeer, goed, waarna hij de eed als 

gemeenteraadslid aflegt in handen van de voorzitter: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 

trouw na te komen”.   

Na de eedaflegging wordt Frank Ballegeer aangesteld als effectief gemeenteraadslid en wordt hij 

toegelaten tot deelname aan de beraadslagingen van de gemeenteraad. 

 

 

ONTSLAG GEMEENTERAADSLID JOHAN DE METSENAERE - AKTENAME 

 

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

gemeenteraadslid. 

 

De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid van Johan De Metsenaere. 

 

 

ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING OPVOLGEND RAADSLID JAN DE 

METSENAERE 

 

• 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. 

• 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. 

 



 

 

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van Jan De Metsenaere goed, waarna hij de eed als 

gemeenteraadslid aflegt: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.   

Na de eedaflegging wordt Jan De Metsenaere aangesteld als effectief gemeenteraadslid en wordt 

toegelaten tot deelname aan de beraadslagingen van de gemeenteraad.   

 

 

ORGANISATIEBEHEERSING/INTERNE CONTROLE: RAPPORTAGE 

 

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

 

 

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 

 

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

en rond verzelfstandiging van de thuiszorg- en residentiële zorgdiensten van ons OCMW. 

• De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 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. 

• 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 

 

De gemeenteraad beslist om 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. 

 

 

PATRIMONIUM - VERKOOP PERCELEN IN B. LIPPENSSTRAAT - DEFINITIEVE GOEDKEURING 

 

 Op 22 oktober 2015 werd principieel beslist om over te gaan tot de verkoop van de 

percelen grond gelegen in de Boudewijn Lippensstraat tussen de huisnummers 10 en 16. 

 Op 17 november 2016 verklaarde de gemeenteraad zich akkoord met de ontwerpakte en 

de erin vermelde voorwaarden betreffende de hogervermelde openbare verkoop. 

 Notaris De Rop organiseerde de openbare verkoop van de percelen op 15 december 

2016. 

 Uit de akte van de openbare verkoop 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. 



 

 

 

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 keurt de verkoop definitief goed. 

 

 

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 

• Op 9 januari 2017 gaf de burgemeester toelating voor het vellen van zes bomen in de 

Oude Burkelslag 5 te Maldegem wegens acuut gevaar voor de openbare veiligheid. 

• 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 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. 

 

 

AANPASSING ROOILIJN BW 50 KLEINE BOGAARDESTRAAT EN BW 62 OUDE KASTEELDREEF - 

VOORLOPIGE GOEDKEURING 

 

• 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 rooilijnen 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. 

• 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 uit Herentals werd op 19 december 2016 een nieuw 

ontwerp rooilijnplan opgemaakt voor delen van de buurtweg nr 50 Kleine Bogaardestraat 

en de buurtweg nr 62 Oude Kasteeldreef. 

 

De gemeenteraad keurt het ontwerpplan voor het aanpassen van de rooilijn van de buurtwegen 

nr. 50 Kleine Bogaardestraat en nr. 62 Oude Kasteeldreef voorlopig goed, waarna een openbaar 

onderzoek zal georganiseerd worden. 

 

 

ROOILIJNPLAN BUURTWEG 55 THV ADEGEM DORP 

 



 

 

• 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. 

• Door het studiebureau Plan² bvba uit Herentals werd op 15 december 2016 een ontwerp 

rooilijnplan opgemaakt voor de buurtweg 55 ter hoogte van Adegem Dorp. 

 

De gemeenteraad keurt het ontwerpplan voor het vaststellen van de rooilijn van de buurtweg 55 

ter hoogte van Adegem Dorp voorlopig goed, waarna een openbaar onderzoek zal georganiseerd 

worden. 

 

 

KENNISNAME GOEDKEURING POLITIEBEGROTING 2017 EN BEGROTINGSWIJZIGINGEN NR. 3 

EN 4 DIENSTJAAR 2016 PZ MALDEGEM. 

 

• 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. 

 

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. 

 

 

OCMW MEERJARENPLANAANPASSING NR.3 2014-2019  EN BUDGET 2017 

 

• 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. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging nr. 3 van het strategisch meerjarenplan 2014-

2019 van het OCMW Maldegem en van het ontwerp van het budget 2017 van het OCMW 

Maldegem. 

 

 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND AANPASSING MEERJARENPLAN (MJP) 2014-2021 EN BUDGET 

2017 

 



 

 

• 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. 

• 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. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan 2014-

2021 van Welzijnsband Meetjesland en van het voorgelegde budget 2017 van Welzijnsband 

Meetjesland. 

 

 

OVEREENKOMST MET OCMW INZAKE OVERDRACHT EN BESTEDING MIDDELEN VOOR 

VERHOOGDE INSTROOM VLUCHTELINGEN 

 

• 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. 

• Aan de gemeente Maldegem wordt een totaal subsidiebedrag van 91.122 euro toegekend. 

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

beleid inzake integratie van vluchtelingen. 

• In ruil voor overdracht van deze middelen engageert het OCMW zich tot :  

 Minimaal vier maal per jaar een overleg te organiseren met een door de gemeente 

aangeduide vertegenwoordiger of vertegenwoordigers 

 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 

 Jaarlijks te rapporteren aan het lokaal bestuur inzake de opgezette acties en de te 

verwachten initiatieven 

 

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met het OCMW inzake de overdracht en de besteding 

van middelen voor de verhoogde instroom van vluchtelingen, goed. 

 

 

LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING INSPECTEUR VAN POLITIE - MEDEWERKER TEAM 

INTERVENTIE/VERKEER 

 

• 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, zodat de operationele werking van de lokale politie Maldegem 

niet in het gedrang komt door het niet volledig bestaffen van het kader. 

 

De gemeenteraad verklaart 1 voltijdse statutaire betrekking van inspecteur van politie 

medewerker team interventie/verkeer, van de lokale politie Maldegem, vacant. 

 

 

LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE - OPERATIONEEL 

INFORMATIEBEHEER. 

 

• 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, zodat de operationele werking van de lokale politie 

Maldegem niet in het gedrang komt door het niet volledig bestaffen van het kader. 

 

De gemeenteraad verklaart een voltijdse statutaire betrekking van hoofdinspecteur van politie - 

operationeel informatiebeheer van de lokale politie Maldegem, vacant. 


