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PERSNOTA GEMEENTERAAD  

 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING. 

 

De gemeenteraad keurt het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 23 maart 2017 

goed. 

 

 

2. SAMENWERKING VENECO EN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN VOOR REALISATIE 

BURGEMEESTERSCONVENANT 

 

• 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. 

• Het schepencollege stelde op 15 september 2014 bewust te zijn van de 

klimaatproblematiek en zich expliciet te wensen inzetten op deze materie, door zich te 

scharen aan de doelstelling om op lange termijn (tegen 2050) te streven naar 

klimaatneutraliteit, met als tussendoelstelling (2020) de doelstellingen uit de 

Burgemeestersconvenant en door concreet ter voorbereiding de volgen de maanden de 

eerste stappen te zetten in dit proces samen met de gemeente Aalter en met 

ondersteuning door de Provincie en een extern studiebureau (KUL -Leuven) voor de 

opmaak van de nulmeting en het uitwerken van het SEAP (duurzaam energie actie plan).  

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

Burgemeestersconvenant, waarbij zij zich verbindt om de doelstellingen inzake CO ²-

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.  

• Het Maldegems Klimaatactieplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 juni 

2016. 

• Vanuit VENECO en de Provincie Oost-Vlaanderen is er een samenwerkingsvoorstel om de 

gemeenten in het Meetjesland te ondersteunen in het lokaal klimaat - en energiebeleid en 

een regionaal klimaatbeleid te initiëren.  

• Hiervoor werd een startnota opgemaakt en aan de verschillende besturen toegestuurd.  

• Voor de financiering van de samenwerking wordt van de verschillende partners een 

bijdrage verwacht. 

• Specifiek voor onze gemeente worden geen extra kosten gevraagd. Onze bijdrage zit reeds 

vervat in de € 100.000 van de streekwerking Meetjeslandse gemeenten.  

• Er wordt gevraagd om een gemeenteraadsbeslissing te nemen voor toetreding tot het 

samenwerkingsproject met VENECO en de provincie Oost-Vlaanderen voor het realiseren 

van gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen en ondersteuning bij het klimaat - en 

energiebeleid van de gemeenten in het Meetjesland. 

• Er wordt een ambtelijke en bestuurlijke afvaardiging gevraagd om in de stuurgroep van 

het samenwerkingsproject te zetelen.  

• Door toetreding kunnen we bijdragen aan en leren van andere acties uit andere 

gemeenten. Daarnaast zullen regionale klimaat- en energie acties mee bepaald kunnen 

worden en uitgevoerd/ondersteund in Maldegem.  

• Voorgesteld wordt om Valerie Taeldeman (bestuurlijk) en Franky Vandycke (ambtelijk) af te 

vaardigen naar de stuurgroep van het samenwerkingsproject . 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding tot het samenwerkingsproject met VENECO 

en de Provincie Oost-Vlaanderen. 

 



 

 

 

3. VENECO - JAARVERGADERING 2017 - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS 

 

• De gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de jaarvergadering 2017 van Veneco op 

13 juni 2017 en moet hiervoor een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger aanduiden. 

 

De gemeenteraad duidt Koenraad De Ceuninck als vertegenwoordiger en Marten De Jaeger als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger aan voor de jaarvergadering 2017 van de 

intergemeentelijke vereniging Veneco op 13 juni 2017. 

 

 

4. VENECO - JAARVERGADERING 2017 - GOEDKEURING AGENDA 

 

• De dagorde van de jaarvergaderingvan 13 juni 2017 is als volgt samengesteld: 

1) Akteneming/goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering dd. 13-12-2016 

2) Jaarverslag 2016 Raad van Bestuur 

3) Balans resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 

4) Verslag van de commissaris 

5) Goedkeuring jaarverslag, balans resultatenrekening, toelichting en verwerking resultaat. 

6) Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

7) Verlenen van kwijting aan de commissaris 

8) Aanstellen commissaris 

9) Benoeming bestuurders 

 

De gemeenteraad keurt de agenda en elk van de afzonderlijke agendapunten van de agenda 

van de jaarvergadering van de intergemeentelijke verenging VENECO die bijeengeroepen wordt 

op 13 juni 2017, goed. 

 

 

5. FINIWO - ALGEMENE VERGADERING 2017 

 

 Mevr. Ann Van Den Abeele en dhr. Boudewijn De Schepper werden door de gemeenteraad 

aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 

gemeente Maldegem in de algemene vergaderingen van Finiwo voor de huidige legislatuur.  

 Op 23 juni 2017 wordt een algemene vergadering georganiseerd met volgende agenda:  

1) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016 

2) Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016 

3) Goedkeuring van de jaarrekening en resultatenverdeling 2016 

4) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

5) Statutaire benoemingen 

6) Statutaire mededelingen. 

 

Na onderzoek van de documenten bij de oproeping gevoegd, keurt de gemeenteraad de 

dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van Finiwo 

van 23 juni 2017 goed. 

 

 

6. PATRIMONIUM - VERKOOP OUD SCHEPENHUIS EN OUD STADHUIS : DEFINITIEVE BESLISSING 

EN GOEDKEURING ONTWERPAKTE 

 

• De gemeenteraad besliste op 30 november 2011 principieel om het Oud Schepenhuis te 

verkopen en keurde op 28 april 2016 de akte betreffende de ruil van de Dekenij versus 

Oud Stadhuis en perceel grond in Kleitkalseide goed, waarin opgenomen is dat de 

gemeente de onroerende goederen die zij in het kader van deze ruil verwerft opnieuw te 

koop zal aanbieden. 

• Op 22 september 2016 besliste de gemeenteraad principieel om het Oud Schepenhuis en 



 

 

het Oud Stadhuis, gelegen te Maldegem, Marktstraat 38 en 40 gezamenlijk te verkopen. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerpakte betreffende de openbare verkoop va n de 

gemeentelijke eigendommen Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis en keurt de verkoop definitief 

goed. 

 

 

7. ERFDIENSTBAARHEDEN BOUDEWIJN LIPPENSSTRAAT 12-14 (NAAR AANLEIDING VAN DE 

VERKOOP VAN DE PERCELEN) - WIJZIGING 

 

• De gemeenteraad nam op 26 januari 2017 kennis van de ondertekende akte betreffende 

de openbare verkoop van de percelen, gelegen in de Boudewijn  Lippensstraat tussen 

huisnummer 10 en huisnummer 16 en keurde de verkoop definitief goed. 

• De koper van de percelen stelt voor om de erfdienstbaarheden, die beschreven zijn in de 

verkoopakte in onderling overleg te wijzigen waarbij de breedte van de erfdienstbaarheid 

wordt gewijzigd van 1.80 m  naar 2.50 m en de hoogte van van 3.00 m  naar 2.25 m. 

Ook de locatie van de erfdienstbaarheid zou worden aangepast. 

• Voor het onderhoud van de binnentuin aan de bib is een verbreding van de toegang 

positief voor de gemeentelijke groendienst. 

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het wijzigen van de erfdienstbaarheden op de 

percelen in de Boudewijn Lippensstraat tussen huisnummer 10 en huisnummer 16, 

overeenkomstig het plan, ingediend door de koper . 

 

 

8. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT DD. 14 APRIL 2017 TOELATING VELLEN VAN TWEE 

BOMEN T.H.V. HOORNSTRAAT 10 TE 9992 MIDDELBURG IN HET KADER VAN HET WEGNEMEN 

VAN EEN ACUUT GEVAAR VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID 

 

• De burgemeester gaf op 14 april 2017 toelating voor het vellen van 2 bomen ter hoogte 

van de Hoornstraat 10 te Middelburg wegens acuut gevaar voor de openbare veiligheid.  

 

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 14 april 2017. 

 

 

9. GECOÖRDINEERD POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN PARKEERPLAATS 

VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 

 

• Een bewoner van de Donkstraat diende een aanvraag in om aan de overzijde van de 

woning nr. 112 een parkeerplaats voor personen met een beperking te v oorzien, wegens 

een verminderde gezondheidstoestand en verminderde mobiliteitsmogelijkheden.  

 

De gemeenteraad keurt de aanvulling van het gecoördineerd reglement houdende de invoer 

van een parkeerplaats voor personen met een beperking goed.  

 

 

10. POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN PARKEERVERBOD IN DE KARREWEGEL 

DEEL TUSSEN DE GASMETERSTRAAT EN DE JAGERS-TE-VOETLAAN 

 

• Een bewoner van de Karrewegel vraagt om aan de overzijde van diens woning een 

parkeerverbod in te voeren. De bewoner ervaart problemen bij het verlaten van zijn 

garage indien er aan de overzijde een voertuig wordt geparkeerd. 

 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van een parkeerverbod in de 

Karrewegel deel tussen de Gasmeterstraat en de Jagers -te-Voetlaan goed. 

 

 



 

 

11. AANKOOP RESTPERCEEL BW 50 KLEINE BOGAARDESTRAAT 

 

• In het kader van een daar gerealiseerde verkaveling werd door de gemeente een teveel 

aan grond ingenomen voor openbare verharding en nutsvoorzieningen langsheen de 

Kleine Bogaardestraat. 

• De aankoopwaarde van dit perceel, met een oppervlakte van 6 m² werd vastgesteld op 

1.830 euro. 

• De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, namelijk om het perceeltje grond te 

integreren in de gemeentelijke openbare wegenis.  

 

De gemeenteraad keurt de aankoop van een perceel van 6 m² grond ter hoogte van de  Kleine 

Bogaardestraat, voor de totale kostprijs van 1.830 euro, goed. 

 

 

12. KOSTELOZE OVERNAME ZILVERERF - AKTE 

 

• De gemeenteraad keurde op 22 september 2016, principieel de kosteloze overname van 

de wegenis en bijhorende infrastructuur, uitgezonderd de voorzieningen eigendom van de 

nutsmaatschappijen, in de verkaveling Zilvererf , goed. 

 

De gemeenteraad keurt de akte in verband met de kosteloze overname van het toekomstige  

openbare domein in de verkaveling Zilvererf goed. 

 

 

13. ROOILIJN BUURTWEG 55 THV ADEGEM-DORP - GOEDKEURING 

 

• De gemeenteraad gaf op 27 juni 1990 definitief advies inzake de verbreding van buurtweg 

nr. 55 Den Hoogen Pad.  

• De bestendige deputatie van de provincie besliste op 25 februari 1993, tot verbreding van 

de voetweg nr. 55 te Adegem. 

• De gemeenteraad keurde op 26 januari 2017 principieel het rooilijnplan voor de buurtweg 

nr 55 ter hoogte van Adegem-Dorp, goed. 

• Het ontwerp rooilijnplan voor het vaststellen van de rooilijn van de buurtweg nr 55 ter 

hoogte van Adegem-Dorp, werd voorlopig vastgesteld in zitting van 26 januari 2017.  

• De gronden ingenomen door de nieuwe weg zijn allemaal eigendom van ofwel de 

gemeente Maldegem ofwel het OCMW Maldegem. 

 

 

De gemeenteraad keurt het rooilijnplan van de buurtweg nr 55 ter hoogte van Adegem-Dorp, 

definitief goed. 

 

 

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

DEFINITIEVE GOEDKEURING 

 

• Het aflijningsplan van buurtweg nr 50 Kleine Bogaardestraat, werd door de gemeenteraad 

op 30 december 1981 en bij MB van 22 oktober 1982 goedgekeurd.  

• Het aflijningsplan van buurtweg nr 62 Oude Kasteeldreef werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 8 juli 1987.  

• De gemeenteraad verleende op 26 januari 2017 voorlopige goedkeuring aan het 

aanpassen van de rooilijn van de buurtwegen nrs 50 Kleine Bogaardestraat en 62 Oude 

Kasteeldreef. 

 

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

buurtwegen nrs. 50 Kleine Bogaardestraat en 62 Oude Kasteeldreef, definitief goed . 

 

 



 

 

15. OVERNAME N 499 VELDEKENS - ZWEPE 

Dit punt werd verdaagd. 

 

 

16. GEMEENTEPATRIMONIUM - CONCESSIE STANDPLAATS FRITUUR MARKT - VASTSTELLING 

VOORWAARDEN 

Dit punt werd verdaagd. 

 

 

17. KLACHTEN: JAARVERSLAG 2016 

 

• De klachtenprocedure, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2011 bepaalt dat 

van de behandelde klachten een verslag wordt opgemaakt en jaarlijks gerapporteerd 

wordt aan de gemeenteraad. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2016 met betrekking tot klachten.  

 

 

18. BUDGETWIJZIGING NR. 1 2017 GEMEENTE 

 

• Het meerjarenplan 2014-2019 wijziging nr. 4 werd goedgekeurd door de gemeenteraad 

van 23 maart 2017 

• Het budget 2017 werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 maart 2017. 

• Een eerste budgetwijziging voor 2017 dringt zich op gezien er extra kredieten en 

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

• Met huidig voorstel verbetert de autofinancieringsmarge met  314. 081,7 euro en past de 

wijziging in het meerjarenplan 2014-2016. 

 

De gemeenteraad keurt de voorgestelde budgetwijziging nr. 1 2017 goed.  

 

 

19. KENNISNAME INTERNE KREDIETAANPASSING NR. 1 2017 

 

• Het college heeft de interne kredietaanpassing nr. 1 2017 goedgekeurd in haar zitting van 

3 april 2017. 

• De kredieten voor de nodige aanpassingswerken voor de bibliotheek, voor retopping van 

de atletiekpiste en voor de omgevingswerken aan de Berken in functie van de verbouwing 

van de school De Kleiheuvel werden gedeeltelijk verschoven 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing nr. 1 2017. 

 

 

20. VASTSTELLING REKENING 2016 POLITIEZONE MALDEGEM 

 

De gemeenteraad stelt de rekening 2016 van de politiezone Maldegem, opgesteld door de 

bijzonder rekenplichtige en ge-audit door Q&A bedrijfsrevisoren, vast. 

 

 

21. KENNISNAME HULPVERLENINGSZONE MEETJESLAND JAARREKENING 2016 

 

• De jaarrekening 2016 van de Hulpverleningszone Meetjesland werd goedgekeurd door de 

zoneraad in haar zitting van 22 maart 2017 met een algemeen begrotingsresultaat van 

1.286.005,85 euro. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van de Hulpverleningszone 

Meetjesland. 

 

 



 

 

22. POLITIE- BEGROTINGSWIJZIGING 2017 NR. 1-2 

 

• De begroting 2017 werd vastgesteld door  de gemeenteraad in haar zitting van oktober 

2016. 

• De federale dotaties dienen verhoogd te worden zoals aangegeven in de onlangs 

verschenen omzendbrief aangezien de KB’s gepubliceerd werden.  

 

De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2017 overeenkomstig de wijziging nr. 1 (gewone 

dienst) en de wijziging nr. 2 (buitengewone dienst)  vast.  

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

 

 

23. KERKFABRIEK ADEGEM - JAARREKENING 2016 

 

• Op 25 januari 2017 keurde de kerkraad van Sint Adrianus Adegem de jaarrekening goed.  

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatie-overschot van € 13.024,05 en een tekort in 

investeringen van € -979,63 

 

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening 2016 van de kerkfabriek 

Sint-Adrianus Adegem. 

 

 

24. KERKFABRIEK BALGERHOEKE - JAARREKENING 2016 

 

• Op 1 februari 2017 keurde de kerkraad van Sint -Antonius Balgerhoeke de jaarrekening 

goed.  

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatie-overschot van € 3 .730,04 en een overschot in 

investeringen van € 0,00  

 

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening 2016 van de kerkfabriek 

St.-Antonius Balgerhoeke. 

 

 

25. KERKFABRIEK DONK - JAARREKENING 2016 

 

• Op 24 januari 2017 keurde de kerkraad van Sint Jozef Donk de jaarrekening goed.  

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatie-overschot van € 17.717,59 en een overschot in 

investeringen van € 9.203,18  

 

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Jozef 

Donk. 

 

 

26. KERKFABRIEK KLEIT - JAARREKENING 2016 

 

• Op 13 januari 2017 keurde de kerkraad van Kleit de jaarrekening goed.  

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatie-overschot van € 15.516,22 en een overschot in 

investeringen van € 0,00  

 

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening 2016 van de kerkfabriek 

Sint-Vincentius à Paulo Kleit. 

 

 

27. KERKFABRIEK MALDEGEM - JAARREKENING 2016 

 

• Op 6 februari 2017 keurde de kerkraad van Sint-Barbara Maldegem de jaarrekening goed.  

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatie-overschot van € 26.139,61 en een overschot in 



 

 

investeringen van € 0,00  

 

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-

Barbara Maldegem. 

 

 

28. KERKFABRIEK MIDDELBURG - JAARREKENING 2016 

 

• Op 23 januari 2017 keurde de kerkraad van Middelburg de jaarrekening goed.  

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatie-overschot van € 4.476,66 en een overschot in 

investeringen van € 1.364,59  

 

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening 2016 van de kerkfabriek H.H. Petrus 

& Paulus Middelburg. 

 

 

29. KERKFABRIEK OOSTWINKEL - JAARREKENING 2016 

 

• Op 24 februari 2017 keurde de kerkraad van Sint-Jans-Onthoofding Oostwinkel de 

jaarrekening goed.  

• Op 29 maart 2017 werd deze jaarrekening gunstig geadviseerd door de g emeenteraad van 

Zomergem. 

• De jaarrekening vertoont een exploitatie-overschot van € 13.765,18 en een tekort in 

investeringen van € -252,60 

 

De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van de gemeenteraad van Zomergem van 

29 maart 2017 waarin de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding, 

Oostwinkel, gunstig geadviseerd wordt.  

 

 

30. JAARREKENING ILV BURENSPORTDIENST MEETJESLAND 2016 

 

• De gemeente Maldegem maakt samen met de gemeenten Assenede, Eeklo, Evergem, 

Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, St-Laureins, Waarschoot, Zelzate en Zomergem deel uit 

van de Interlokale Vereniging IV Meetjeslandse Burensportdienst waarbij de gemeente 

Evergem als beherende gemeente optreedt.  

 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2016 en het bijhorend jaarverslag van de Interlokale 

Vereniging "Burensportdienst Meetjesland" goed.  

 

 

31. AANPASSING PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (AGB) MALDEGEM 

 

• De BTW administratie heeft haar zienswijze inzake het winstoogmerk van AGB's gewijzigd 

in een administratieve beslissing. Dit betekent dat AGB's moeten kunnen aantonen dat ze 

het winstoogmerk nastreven. 

• Het AGB Maldegem heeft op 31/12/2016 een overgedragen boekhoudkundig verlies van -

421.817,57 euro. 

• De pijssubsidies die de gemeente geeft aan het AGB Maldegem zijn bedoeld om het 

verschil tussen de toegangsprijzen voor het gebruik van het zwembad en de sporthal en 

de werkelijke kost voor het AGB Maldegem te financieren.  

• Er werd een prijssubsidiereglement goedgekeurd in 2016. 

• Het AGB Maldegem zal moeten kunnen aantonen dat het beschikt over een structureel 

vermogen om winst te maken.  

• De prijssubsidies moeten worden aangepast zodat de werkelijke kosten kunnen gedekt 

worden en opdat er een winst kan gemaakt worden in het AGB Maldegem. Er is hiervoor 

een aanpassing van het prijssubsidiereglement nodig.  



 

 

 

De gemeenteraad keurt het gewijzigd prijssubsidiereglement voor de sporthal MEOS, de 

tennisterreinen en het Sint-Anna zwembad goed. 

 

 

32. DEN HOOGEN PAD - TICKETPRIJZEN GEMEENTELIJKE PROGRAMMATIE 

 

• In de collegezittingen van 13 maart en 10 april 2017 werd het programmavoorstel voor de 

gemeentelijke programmatie in Den Hoogen Pad seizoen 2017-2018 goedgekeurd, dit 

programmavoorstel behelst drie onderdelen:  

  -   Reguliere avond- en famileprogrammatie in Den Hoogen Pad  

  -   Dagprogrammatie: schoolvoorstellingen  

  -   Dagprogrammatie: maandelijkse jeugdfilm 

 

De gemeenteraad stelt de prijsberekening van de voorstellingen binnen de avond- en 

familieprogrammatie in Den Hoogen Pad vast. 

 

 

33. ONDERWIJS - INTENTIE TOT SAMENWERKING MET VRIJE KATHOLIEKE SCHOLEN MALDEGEM 

(VKOM) 

 

• Op 25 november jl. werd het decreet alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via 

projectspecifieke DBFM-overeenkomsten (Design, Build, Finance, Maintain) goedgekeurd. 

In uitvoering van dit decreet kunnen schoolbesturen/ inrichtende machten in het 

onderwijs een kandidatuur tot deelname in een DBFM-project  indienen bij AGION 

(Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs.)  

• VKOM, het schoolbestuur van het Instituut Zusters Maricolen, wil zich, met het oog op het 

realiseren van een nieuwbouw op de site Markt, kandidaat stellen voor een DBFM-project. 

• Bij de kandidatuurstelling moet o.m. een verklaring van de gemeente gevoegd worden 

waarin volgende zaken opgenomen zijn :  

- dat er een contactname gebeurde tussen VKOM en de vergunningverlenende overheid 

betreffende het voorgesteld project  

- dat het project vatbaar is voor vergunning 

- dat het terrein niet in overstromingsgebied ligt  

- dat er een intentie bestaat voor de samenwerking voor bepaalde onderdelen van het 

project (eventueel al vergezeld van een korte beschrijving van de voorwaarden hierbij).  

• VKOM vraagt om tegen 1 mei deze verklaring te bezorgen.  

• Gezien de situering van het bouwproject in het centrum van Maldegem is een 

samenwerking in deze ook voor de gemeente een unieke opportuniteit en dus van groot 

belang 

• Inzake de vergunbaarheid van het project gaf de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening 

het advies dat er principieel een bouwproject aanvaard kan worden binnen de afbakening 

van art. 4.4, maar (momenteel) niet binnen de zone van art. 2.5.  

• Het project creëert mogelijkheden tot samenwerking rond bepaalde onderdelen : gebruik 

van de sporthal door sportclubs en particul iere gebruikers 's avonds via de gemeentelijke 

sportdienst, gebruik van een kunstgrasveld voor sportclubs via de gemeentelijke 

sportdienst, gebruik van een parking tijdens het weekend, gebruik van de kap el, een 

auditorium en/of polyvalente zaal door verenigingen via de gemeentelijke dienst cultuur 

of via het UIt-loket, het gebruik van kleuterspeeltuin tijdens de vakanties, ...)  

• Deze nieuwe infrastructuur kan dus ook voor de gemeente een belangrijk e factor in het 

vrijetijds- en dienstverlenings-aanbod betekenen. 

 

In het kader van de kandidatuurstelling door de vzw VKOM (Vrij Katholiek Onderwijs 

Maldegem), het schoolbestuur van het Instituut Zusters Maricolen te Maldegem voor een 

DBFM-project - met het oog op het realiseren van een nieuwbouw op de site Markt te 

Maldegem, bevestigt de gemeenteraad: 

- de contactname tussen VKOM en het gemeentebestuur als vergunningverlenende overheid 



 

 

met betrekking tot het voorgestelde bouwproject van de vzw VKOM;  

- dat het project in principe vatbaar is voor vergunning en uitvoering; binnen de bepalingen 

van het desbetreffende BPA en voor de toekomst binnen de bepalingen van het op te 

maken RUP. 

- dat het terrein niet in overstromingsgebied ligt.  

- de principiële intentie om samen te werken rond o.m. volgende onderdelen van het project : 

parking, sporthal, auditorium en/of polyvalente zaal, speeltuin kleuters, kunstgrasveld, 

kapel. 

 

 

34. Academie Muziek, Woord & Dans (AMWD) - JAARVERSLAG & FINANCIEEL VERSLAG 2016 

 

• De gemeenteraad besliste op 29 juni 2011 over de oprichting van een interlokale 

vereniging Academie Muziek, Woord & Dans en over de goedkeuring van de statuten en 

het huishoudelijk reglement van deze vereniging 

• Het jaarverslag van de Interlokale Vereniging voor Muziek, Woord & Dans van de Academie 

Aalter werd gepresenteerd op het beheerscomité van de Interlokale Vereniging AMWD op 

21 februari 2017. 

• Het jaarverslag omvat ook het financieel verslag van de vereniging. Hieruit blijkt dat de 

inkomsten € 42.231,98 bedragen terwijl deze geraamd werden op € 40.857.  

• De uitgaven bedragen € 56.164,66, terwijl deze geraamd werden op € 60.800.82.  

 

De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2016, waarvan het financieel verslag 2016 deel 

uitmaakt, van de interlokale vereniging 'Academie voor Muziek, Woord en Dans Aalter', goed.  

 

 

35. LOKALE POLITIE - SELECTIEREGLEMENT (AANPASSING) 

 

• Op de gemeenteraad van mei 2015 werd de huidige selectieprocedure en 

selectiereglement van Politiezone Maldegem voorgelegd en goedgekeurd.  

• Vanuit de praktijk dringt een aanpassing van de huidige selectieprocedure en 

selectiereglement zich op. 

 

De gemeenteraad keurt de selectieprocedure en het selectiereglement (versie van maart 2017) 

van de Politiezone Maldegem goed.  

 

 

36. LOKALE POLITIE - AANKOOP ANPR-SYSTEEM 

 

• De federale politie heeft een lopende meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor 

de aankoop van automatische systemen voor nummerplaatherkenning (ANPR-systeem) en 

treedt in het kader van dit dossier op als opdrachtencentrale ten voordele van de lokale 

politiezones en de FOD Financiën.  

• De aankoop van een automatisch systeem voor nummerplaatherkenning geïnstalleerd op 

een vaste manier in een gestriped voertuig, met de nodige opties en opleiding bedraagt 

volgens dit raamcontract 26.528,10 EUR (incl. 21% btw).  

• Het ANPR-systeem kan voor meerdere doeleinden ingezet worden.  

 

De gemeenteraad keurt de aankoop via het raamcontract van één automatisch systeem voor 

nummerplaatherkenning goed. 

 

 

37. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING INSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER (IN 

ASPIRANTENMOBILITEIT) 

 

• De gemeenteraad stelde in zitting van 25 juni 2015 de formatie van het operationeel en 

van het administratief en logistiek personeel van de PZ Maldegem  vast. 



 

 

• In de zitting van de gemeenteraad van 23 maart 2017 werd een betrekking van inspecteur 

van politie, medewerker team interventie/verkeer , vacant verklaard. 

• In de mobiliteitscyclus 2017-01 werd de vacante plaats - zoals opengesteld in de 

gemeenteraad van maart 2017 -  niet ingevuld. 

• Om deze openstaande vacature te kunnen invullen krijgen we als lokale  politiezone de 

kans om deze vacature open te stellen via de eerstvolgende aspirantenmobiliteit, m.n. de 

aspirant-inspecteurs die afstuderen op 30 november 2017.  

• 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 is de bezetting 

van deze functie verantwoord. 

 

Eén voltijdse statutaire betrekking van inspecteur van politie, medewerker interventie/verkeer 

van de lokale politie Maldegem, wordt vacant verklaard in het kader van de 

aspirantenmobiliteit 2017-A2 van de geïntegreerde politie.  

 

 

38. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR MET AANGEPAST 

FUNCTIEPROFIEL 

 

• De gemeenteraad stelde op 25 juni 2015 de formatie van het operationeel en van het 

administratief en logistiek personeel van de PZ Maldegem vast. 

• De de gemeenteraadszitting van 26 januari 2017 werd een betrekking van hoofdinspecteur 

van politie, operationeel informatiebeheer, vacant verklaard in de eerste mobiliteitscyclus 

van 2017 binnen de geïntegreerde politie.  

• Geen enkele kandidaat heeft zich aangemeld.  

• Het functieprofiel voor de vacante plaats hoofdinspecteur werd gewijzigd: naast de  

aspecten van verantwoordelijke IGPZ, functioneel beheer en APO gerechtelijk/verkeer, 

wordt het aspect van technisch beheer (als back-up) toegevoegd aan het functieprofiel.  

• Dit nieuwe functieprofiel zal meegestuurd worden bij de volgende vacantverklaring (en) 

van de functie van "hoofdinspecteur functioneel/technisch/informatiebeheer" in de 

volgende mobiliteitscycli. 

 

De gemeenteraad neemt akte van het gewijzigde functieprofiel voor de vacante functie van 

hoofdinspecteur functioneel/technisch/informatiebeheer.  

 


