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PERSNOTA GEMEENTERAAD 27 SEPTEMBER 2018 
 
 
 

1. MEDEDELING: NIEUWE BBC-REGELING VANAF 1/1/2019 - MB 26/6/2018 
 

• Bij brief van 30 augustus 2018 deelt de Afdeling Lokale Financiën van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur het ministerieel besluit van 26 juni 2018 mee, waarbij toelating wordt 
verleend aan de gemeente Maldegem om al vanaf het boekjaar 2019 de bepalingen over de 
beleids- en beheerscyclus (BBC) toe te passen. 

•  Dat betekent dat onze gemeente vanaf 1 januari 2019 geselecteerd werd als pilootgemeente 
om met de nieuwe BBC-regeling van start te gaan. 

 
 

2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING 
 
Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 28 juni 2018 wordt goedgekeurd. 
 

 
3. PRINCIPIËLE GOEDKEURING TOT KOSTELOZE OVERDRACHT VAN OCMW-GROND 

AAN DE GEMEENTE MALDEGEM 
 

• Er zijn drie stukken grond waarvan het OCMW actueel eigenaar is. Het betreft  de volgende 
drie loten grond : 
◦ De verbindingsweg en parking aan wzc Warmhof. Dit lot is in 2017 niet in erfpacht 

gegeven aan het Zorgbedrijf Meetjesland omdat het toen reeds aangewezen leek om het 
om het kosteloos over te dragen aan de Gemeente Maldegem. 

◦ Een gedeelte van de parking, palend aan de pastorijwoning te Adegem, Adegem-Dorp 16. 
Dit lot maakt deel uit van een stuk dat destijds werd  aangekocht door het OCMW om 
voldoende tuin te hebben bij de pastorijwoning. Er stond daar toen een houten chalet op. 
Nu maakt dit deel uit van de aanpalende parking die onderhouden wordt door de 
gemeente Maldegem. 

◦ De parking en toegangsweg en begroeiing, gelegen in de Mevouw Courtmanslaan 86 en 
92, gelegen achter Blok B en Oud St Jozef.  

• Het OCMW vraagt om deze drie loten kosteloos te kunnen overdragen aan de gemeente 
Maldegem,  Qua onderhoud zou zout strooien of een eventuele herstelling van het wegdek 
voortaan lastens de gemeente vallen. Maar de huidige taakverdeling en afspraak tussen 
OCMW en gemeente rond groenonderhoud blijft behouden. 

• De consequentie van overdracht naar publiek domein is wel dat dit een (rand-)parking wordt 
voor iedereen en niet specifiek voor bezoekers of personeel van Oud St Jozef. 

• Nu de OCMW-raad de kosteloze overdracht  principieel heeft goedgekeurd is het vervolgens 
aan de gemeenteraad om ook haar principiële goedkeuring te geven. 

 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de kosteloze overdracht van bovenvermelde stukken 
eigendom van het OCMW Maldegem aan de gemeente Maldegem. 
 

 
4. VERLEGGEN ERFDIENSTBAARHEID OP AANGEKOCHT LOT, GELEGEN ACHTER 

WESTEINDESTRAAT 13 MALDEGEM 
 
Het punt wordt verdaagd. 
 

 
5. GEMEENTEPATRIMONIUM - AANVAARDING SCHENKING - MONUMENT BURKEL 

 
 In een brief dd. 30 juli jl. stelt vzw 'Memoria Burkel' voor om het monument ter herinnering van 

de slag om Burkel, gelegen langs de Francis de Meeuslaan, met de grond waarop het 
geplaatst is, te schenken aan de gemeente onder volgende voorwaarden : 

- de gemeente bewaart de site in goede staat  



 

- de herinnering aan de slag om Burkel en de gesneuvelde soldaten wordt er in stand 
gehouden en de gemeente nodigt verder het leger, de oudstrijderskringen en 
vaderlandslievende verenigingen uit naar de herdenkingen en initiatieven hieromtrent. 

 De vzw wenst het goed te schenken ten kostenloze titel ter gelegenheid van de 100ste 
verjaardag van de slag om Burkel (19 oktober). 

 Het goed omvat een perceel grond met een oppervlakte van 258m² en de erop geplaatste 
herdenkinkgszuil. 

 De cultuurraad bracht op 10 september volgend advies uit omtrent de schenking: "Na een 
elektronische rondvraag onder de bestuursleden kan de cultuurraad instemmen met de 
overname van het gedenkteken van de Gidsen te Burkel door het gemeentebestuur. De site 
behoort immers tot het Maldegemse erfgoed. De overname valt zeker te kaderen in de viering 
van honderd jaar Wereldoorlog 1 ondanks de kanttekeningen die kunnen gemaakt worden bij 
de oprichting van het monument. Zo staat op https://inventaris.onroerenderfgoed.be immers te 
lezen dat de Belgische charge met getrokken sabel op de Duitse linie "overmoedig" was met 
heel wat slachtoffers tot gevolg. Weinig redenen tot triomfalisme dus. Bij herdenkingen die in 
de toekomst plaatsvinden, moet de geest van antimilitarisme die zich in 1931 bij de 
inzegening van het monument manifesteerde, ook voelbaar blijven in een niet aflatende 
oproep tot vrede. De manifestatie moet dus meer zijn dat een treffen "van het leger, de 
oudstrijderskringen en vaderlandslievende verenigingen" zoals in de voorwaarden wordt 
omschreven. 

 De aanvaarding van de schenking en de opname van het memoriaal in het gemeentelijk 
patrimonium garandeert dat de site verder in goede staat bewaard zal blijven. 

 
De gemeenteraad aanvaardt de schenking door de vzw Memoria Burkel uit Brussel, van het 
monument te Burkel. 
 

 
6. GEMEENTEPATRIMONIUM - CONCESSIE DE BERKEN - VERNIEUWING - 

VASTSTELLING VOORWAARDEN 
 

 De gemeenteraad besliste op 28 oktober 2009 de verlenging van de concessie voor cafetaria 
De Berken. 

 Op 31 december ek. loopt de concessie voor de uitbating van cafetaria 'De Berken' in Kleit af. 
 De concessie is afgesloten met de NV Brouwerijen Alken-Maes; zij hebben op hun beurt een 

overeenkomst tot uitbating van de cafetaria met Mevr. Elisa Dhont, die instaat voor de 
dagelijkse uitbating. 

 De concessieovereenkomst kan verlengd worden door de gemeenteraad voor een nieuwe 
periode van 9 jaar. Alken-Maes vraagt dit aan per aangetekend schrijven van 5 september, 
evenwel met een vermindering van de concessievergoeding van € 500/maand. Dit is meer 
dan een halvering t.o.v. de huidige geïndexeerde concessievergoeding. Alken Maes verklaart 
dit door de 'evolutie van de huidige markteconomie'. 

 De voorwaarden voor de verlenging zoals voorgesteld door Alken-Maes houden wel een zeer 
aanzienlijk verschil in met de huidige voorwaarden en zijn dan ook niet aanvaardbaar. 

 Er werd een ontwerp van nieuwe overeenkomst opgesteld. Deze nieuwe overeenkomst werd 
opgesteld naar analogie met de overeenkomst voor de cafetaria's MEOS en zwembad. 

 Een aantal bepalingen van de nieuwe concessieovereenkomst zullen wellicht de prijs 
enigszins drukken (verplichting tot poetsen gemeenschappelijke delen & tot openen en sluiten 
van centrum 'De Berken'), maar deze bepalingen verzekeren een betere dienstverlening in 
sportcentrum de Berken als geheel. 

 Door de puntenverdeling, voorzien in de toewijsprocedure wordt het belang dat gegeven wordt 
aan een kwaliteitsvolle uitbating met voldoende aandacht voor het lokale verenigingsleven 
eerder dan aan het maximaliseren van de opbrengst van de concessie, benadrukt.  

 
De gemeenteraad gaat akkoord met het instellen van een concessie betreffende de uitbating van de 
cafetaria in sport- en gemeenschapscentrum 'De Berken' te Kleit.  
 

 
7. GEMEENTEPATRIMONIUM - CONCESSIE WALLYN - DEFINITIEVE BESLISSING 

 
 De gemeenteraad besliste op 26 april 2018 het 'gemeentepatrimonium - concessie Huis 

Wallyn' principieel goed te keuren. 



 

 De Hr. en Mevr. Coens-Baert vragen om hen een concessie van doorgang en het mogen 
maken van een doorgang voor een bakfiets tussen hun eigendom en de tuin Wallyn toe te 
staan. 

 In zitting van de gemeenteraad van 26 april 2018 werd deze concessie principieel 
goedgekeurd en werd een ontwerp van concessieovereenkomst vastgelegd. 

 De concessievergoeding wordt geschat op € 75 / jaar. 
 De zwaartepunten van de overeenkomst zijn de volgende: 

-  duur : zolang de huurovereenkomst met RLM voor Huis Wallyn loopt, evenwel met 
een maximum van 25 jaar. 

- voorwerp : nemen van toegang tot het perceel via een afsluitbare poort (enkel voor 
niet-gemotoriseerd verkeer) en het nemen van overgang over het perceel, (ook voor 
lichte gemotoriseerde voertuigen) 

- de poort heeft een breedte van max 150cm, is afsluitbaar en moet terug verwijderd 
worden bij het einde van de overeenkomst. 

- voor het nemen van de toegang of de plaatsing van de poort mogen geen bomen of 
struiken gerooid worden. 

- de overgang mag gebruikt worden door voertuigen met een max. toegelaten massa 
tot 3.500 kg (rijbewijs B). De overgang mag enkel gebruikt worden voor 
personenvervoer, niet voor goederenvervoer. Er mag niet geparkeerd worden, enkel 
het nemen van toegang en het laden en lossen van bv. boodschappen is toegestaan. 

- concessievergoeding: € 75, conform de schatting  
 
De gemeenteraad gaat akkoord met het toestaan aan de Hr. en Mevr. Coens-Baert, uit Maldegem, 
van een concessie voor het nemen van een toegang via een poort en een overgang op Huis Wallyn. 
 
 

8. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE 
DE INVOER VAN EEN OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS IN HET 
VLIEGPLEIN 

 
 De heer Maenhout Joost, Health en Safety manager bij Verstraete IML, gelegen in het 

Vliegplein, stelde via mail de vraag of het mogelijk is om ter hoogte van de toonzaal van Van 
Hyfte, een oversteekplaats voor voetgangers te voorzien. Volgens de mail van de heer 
Maenhout wordt de toonzaal van Van Hyfte gehuurd door de drukkerij en gebruikt als 
eetruimte voor de bedienden. Gezien er op deze locatie veel oversteekbewegingen van 
voetgangers zijn, wordt de vraag gesteld om een oversteekplaats voor voetgangers te 
realiseren.  

 Voetgangersoversteekvoorzieningen moeten in het algemeen voldoen aan een aantal 
vereisten op het gebied van veiligheid en comfort.  

 In één van de voorgaande gemeenteraadszittingen pleitte raadslid Fank Ballegeer reeds voor 
het invoeren van een oversteekplaats voor voetgangers in het Vliegplein. 

 De vraag om een oversteekplaats voor voetgangers in het Vliegplein te voorzien, werd reeds 
in verschillende verkeerscellen besproken. De vraag werd eerder ongunstig geadviseerd door 
de leden van de verkeerscel. De heer Maenhout betreurde de beslissing van de leden van de 
verkeerscel en blijft de mening toegedaan dat de aanleg van een oversteekplaats op deze 
locatie een meerwaarde zou kunnen betekenen. 

 De dienst mobiliteit vond het wenselijk dat er een plaatsbezoek werd uitgevoerd door het 
diensthoofd mobiliteit, het diensthoofd infrastructuur en dhr. Maenhout. Hierbij werd het 
volgende vastgesteld:  

 Het Vliegplein is gelegen in een zone 50. 
 Er zijn geen voetpaden in het Vliegplein voorzien. Om te voldoen aan het 

Vademecum Voetgangersvoorzieningen, stelt de heer Maenhout voor om op de grond 
van de drukkerij Verstraete een verharding aan te leggen voorbehouden voor de 
voetgangers, die hen naar de oversteekplaats voor voetgangers geleidt.  Uit navraag 
bij de dienst infrastructuur is gebleken dat de groenzone, deel gelegen tussen het 
fietspad en de haag ter hoogte van de parking van Verstraete IML, eigendom is van 
Verstraete IML. In deze zone zal het wandelverbindingswegje worden aangelegd. De 
heer Maenhout is bereid om hiervoor een stedenbouwkundige aanvraag in te dienen. 
Aanvullend werden er gedurende 7 dagen, vanaf dinsdag 27 juni 2017 tot en met 
dinsdag 4 juli 2017, snelheids- en frequentiemetingen uitgevoerd. Uit deze resultaten 
is gebleken dat de maximumsnelheid van 50 km/u niet wordt gerespecteerd door alle 



 

gemotoriseerd verkeer. De V85 was meer dan 65 km/u in beide richtingen, wat wil 
zeggen dat 85% van de bestuurders de snelheid van 65 km/u overschreed, met zelfs 
uitschieters van meer dan 120 km/u. De dienst mobiliteit is immers de mening 
toegedaan, rekening houdende met de analyse van de snelheidsmetingen, dat de 
creatie van een oversteekplaats voor voetgangers dient te worden geïntegreerd in 
een infrastructurele maatregel om enerzijds de veiligheid van de voetgangers bij het 
kruisen van het Vliegplein te verhogen en anderzijds om de snelheid te temperen. Uit 
nader onderzoek is gebleken dat er in de nabije toekomst werken zullen worden 
uitgevoerd in kader van de uitbreiding van het bestaande industrieterrein. Om die 
reden zal de creatie van een oversteekplaats voor voetgangers voorlopig niet in een 
snelheidsremmende maatregel worden geïntegreerd. De dienst mobiliteit merkt op dat 
er langsheen het wandelpad dat de verbinding maakt naar de eetruimte, op privaat 
domein, een haag werd ingeplant, waardoor de zichtbaarheid van de voetgangers 
wordt beperkt. De dienst mobiliteit vindt het raadzaam om de hoogte van de haag te 
beperken tot een maximumhoogte van 1 meter, om conflictsituaties te voorkomen.   

 
Het reglement houdende de creatie van een oversteekplaats voor voetgangers in het Vliegplein wordt 
goedgekeurd. 
 

 
9. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE 

DE AFSLUITING VAN HET KRUISPUNT N49 - CELIEPLAS VOOR ALLE 
WEGGEBRUIKERS 

 
 Naar aanleiding van het zeer tragische dodelijke ongeval dat zich voordeed op dinsdag 31 juli 

2018, werd, in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer en de betrokken 
gemeentebesturen, beslist om het kruispunt Celieplas – N49 nu ook ter hoogte van de 
noordelijke tak (zijde Sint-Laureins) af te sluiten. Dit wil zeggen dat het voor het verkeer dat 
zich op de N49 bevindt voortaan ook niet meer mogelijk zal zijn om op dit kruispunt een 
afslaande beweging te maken richting  Sint-Laureins. Afslaan richting Adegem kon al langer 
niet meer. Ook de oversteekbeweging zal voor alle verkeer niet meer mogelijk zijn. 

 Het kruispunt N49 - Celieplas staat officieel geregistreerd als 'zwart punt', één van de 
gevaarlijkste kruispunten in Vlaanderen. De maximum toegelaten snelheid ter hoogte van het 
kruispunt bedraagt 90 km/u. Het verkeer wordt er geregeld door middel van 3- kleurige 
verkeerslichten. De ongevalsoorzaken zijn gekend en alle betrokken partijen zijn het er 
intussen over eens dat de rechtstreekse aansluiting van Celieplas op de N49 dient te worden 
verwijderd. De infrastructurele aanpassingen staan reeds gepland. Het desbetreffende 
kruispunt zal 1 oktober 2018 definitief worden afgesloten. De afsluiting dient in een aanvullend 
reglement te worden opgenomen.  

 
Het reglement houdende het afsluiten van het kruispunt N49 - Celieplas voor alle weggebruikers wordt 
goedgekeurd. 
 

 
10. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE 

DE INVOER VAN EEN EENRICHTINGSVERKEER IN DE VENTWEG KMPT. 80.555 EN 
80.740 - N9 BRUGSE STEENWEG 

 
 Naar aanleiding van meldingen geformuleerd door enkele handelszaken gelegen in de 

omgeving van het kruispunt N9 - Heirweg werd er op dinsdag 3 juli 2018 een Provinciale 
Commissie voor verkeerveiligheid (PCV) georganiseerd, waarbij de problematiek op de N9 
Brugse Steenweg - Kronekalseide werd besproken.  

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 2 juli 2018 zich akkoord 
verklaard dat het diensthoofd mobiliteit op de PCV van dinsdag 3 juli 2018 de volgende 
voorstellen zou verdedigen: 

 Het instellen van een eenrichtingsverkeer ter hoogte van de ventweg (kmpt. 80.555 
en 80.740); 

 Het inkorten van de linksafslagstrook ter hoogte van het kruispunt Heirweg - Brugse 
Steenweg (N9); 

 Het aanbrengen van arcering op de middelste rijstrook op de N9 tussen de 
kruispunten Pastoor De Swaeflaan en Heirweg (behalve ter hoogte van de zijstraten 



 

en de opritten), zodat het inhalen wordt verboden en de opgelegde snelheid van 70 
km/u wordt gerespecteerd.  

 Op 23 juli 2018 ontving de dienst mobiliteit het verslag van de PCV van 3 juli 2018. De 
aanwezige actoren hebben zich akkoord verklaard met de volgende bijzonderheden: 

 In de ventweg aan kmpt. 80.555 en 80.740 wordt er een eenrichtingsverkeer 
ingevoerd. 

 Ter hoogte van de kruispunten kmpt. 80.340 Heirweg (noordzijde N9) en kmpt. 80.730 
ventweg en kmpt. 80.740 dreef (noordzijde N9), kmpt. 81.940 Barbaraweg (zuidzijde 
N9) en kmpt. 82.450 Veldhoekstraat (zuidzijde N9) wordt er een linksafslagstrook 
aangebracht met een lengte van ca. 40 meter. 

 Op de gewestweg N9 tussen het kruispunt met de Heirweg en de Pastoor de 
Swaeflaan wordt de middelste rijstrook gesupprimeerd, dit door het aanbrengen van 
arceringen op bepaalde afstand (ca. 50 meter). De arceringen worden niet 
aangebracht ter hoogte van opritten of zijstraten. 

 Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft aangegeven de intentie te hebben om reeds in 
september te starten met de belijningen en de invoer van een eenrichtingsverkeer in de 
ventweg. Gezien de eerstvolgende gemeenteraad pas eind september doorgaat, dient er voor 
de invoer van het eenrichtingsverkeer in de ventweg een burgemeesterbesluit te worden 
opgemaakt.  

 Het college van burgemeester en schepenen heeft zich in zitting van 13 augustus 2018 
akkoord verklaard met de voorgestelde volgorde van de te ondernemen acties:  

 Belanghebbende bewoners via een bewonersbrief op de hoogte brengen van de 
invoer van een eenrichtingsverkeer in de ventweg. 

 Het opmaken van een burgemeesterbesluit. 
 Communicatie naar de bevolking toe via een persbericht omtrent de supprimatie van 

de middelste rijstrook en bijgevolg de invoer van het inhaalverbod op het deel N9 
tussen Pastoor De Swaeflaan en de Heirweg.  

 
Het reglement houdende de invoer van een eenrichtingsverkeer in de ventweg KMPT. 80.555 en 
80.740 - N9 Brugse Steenweg wordt goedgekeurd. 
 
 

11. INTERCOMMUNALES - IVM - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 
GOEDKEURING AGENDA & AGENDAPUNTEN 

 
Het punt wordt verdaagd. 
 

 
12. INTERCOMMUNALES - VENECO - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 

GOEDKEURING AGENDA EN AGENDAPUNTEN 
 

 De gemeente Maldegem is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging VENECO². 
 De gemeente wordt bij aangetekende brief van 31 augustus jl. opgeroepen om deel te nemen 

aan de buitengewone algemene vergadering 2018 van VENECO die bijeengeroepen wordt op 
6 december 2018. om 19.00u. in CC de Mastbloem te Kruishoutem. 

 De agenda van deze buitengewone algemene vergadering van VENECO² bevat volgende 
punten: 

1. Akteneming verslag 58ste Jaarvergadering dd. 12-06-2018 
2. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het 

verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 1 januari 
2019 

3. Goedkeuring code goed bestuur 
4. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2019 
5. Vaststelling presentiegeld en vergoedingen Raad van Bestuur  
6. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders 

 Het is aangewezen dat de gemeente als houder van 139 aandelen deelneemt aan de 
jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging VENECO² , dit met het oog op deelname 
aan alle beraadslagingen en stemmingen, de goedkeuring van alle voorstellen met betrekking 
tot de agenda, de ondertekening van alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten en in 
het algemeen, het nodige te doen. 

 



 

De gemeenteraad keurt de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging VENECO op 6 december 
2018 goed, behoudens agendapunt 5, waarbij aan de vertegenwoordiger van de gemeente Maldegem 
opdracht gegeven wordt om de verhoging van de zitpenningen niet goed te keuren.  
 
 

13. INTERCOMMUNALES - VENECO - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 
AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER 

 
 Voor de buitengewone algemene vergadering 2018 van VENECO² die bijeengeroepen wordt 

op 6 december 2018, dient de gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aan te duiden. 

 Voor de vorige algemene vergadering werd de Hr. K. De Ceuninck als volmachtdrager 
aangeduid, de Hr. M. De Jaeger werd aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager.  

 Het is aangewezen dat de gemeente als houder van 139 aandelen deelneemt aan de 
jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging VENECO² , dit met het oog op deelname 
aan alle beraadslagingen en stemmingen, de goedkeuring van alle voorstellen met betrekking 
tot de agenda, de ondertekening van alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten en in 
het algemeen, het nodige te doen. 

 
Gemeenteraadslid Koenraad De Ceuninck wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger en schepen 
Marten De Jaeger als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging VENECO op 6 december 2018. 
 

 
14. LOKALE POLITIE - AANKOOP MOTORFIETS 

 
 De federale politie heeft een lopende meerjarige raamovereenkomst voor de aankoop en 

onderhoud van politie en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie. 
 De federale politie treedt in het kader van dit dossier op als opdrachtencentrale ten voordele 

van de geïntegreerde politie. 
 De aankoopprijs van een krachtige sport touring moto, met de nodige opties bedraagt volgens 

dit raamcontract 24.058,28 EUR (incl. 21% btw). 
 Deze motorfiets zal de motorfiets Yamaha FJR1300A met nummerplaat MMD892, aangekocht 

in maart 2006, vervangen en zal onder andere ingezet worden in het kader van het bereiken 
van de doelstellingen in verband met verkeersveiligheid uit het zonaal veiligheidsplan. 

 
De aankoop van één (1) motorfiets met de nodige opties, voor de lokale politie Maldegem, wordt 
goedgekeurd. 
 

 
15. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING INSPECTEUR 

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

administratief en logistiek personeel van de PZ Maldegem. 
 Er wordt gevraagd om de functie van inspecteur van de politie- medewerker team 

interventie/verkeer nu vacant te verklaren zodat de in plaats stelling van een inspecteur op 
non-activiteit, kan gebeuren met ingang van 1 januari 2019. 

 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 operationele werking van de lokale politie Maldegem komt in het gedrang bij het niet 
volledig bestaffen van het kader. 

 
De gemeenteraad verklaart één voltijdse statutaire betrekking van inspecteur van politie- medewerker 
team interventie/verkeer van de lokale politie Maldegem, vacant in het kader van de mobiliteit van de 
geïntegreerde politie. 
 

 



 

16. AANWIJZING OMGEVINGSAMBTENAREN 
 

 De gemeenteraad besliste op 30 mei 2017 over de aanwijzing van gemeentelijke 
omgevingsambtenaren. 

 Volgens het omgevingsdecreet moet elke gemeente minstens 1 gemeentelijke 
omgevingsambtenaar, of een groep van ambtenaren, hebben met voldoende kennis over 
zowel ruimtelijke ordening als milieu. 

 Van de destijds aangestelde omgevingsambtenaren is enkel nog Franky Vandycke in dienst. 
 De gemeenteraad kan andere ambtenaren als omgevingsambtenaar aanwijzen als deze 

voldoen aan de voorwaarden van artikel 143 van het uitvoeringsbesluit van 27 november 
2015. 

 De aanwijzing gebeurt op basis van diploma en/of voldoende jaren relevante beroepservaring 
in het verlenen van vergunningen. 

 Zowel Birgitte De Bruyne als Chris De Meulemeester komen momenteel in aanmerking om als 
omgevingsambtenaar aangewezen te worden. 

 De aanwijzing als omgevingsambtenaar komt bij een uitdiensttreding automatisch te vervallen. 
 Deze beslissing heeft geen invloed op het gemeentelijk budget. 

 
De gemeenteraad wijst Birgitte De Bruyne en Chris De Meulemeester met onmiddellijke ingang aan 
als gemeentelijk omgevingsambtenaar. 
 

 
17. AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTPARK 

 
 De gemeenteraad stelde op 28 juni 2018 het retributiereglement sportpark Maurice De Waele 

vast. 
 De indexeringsformule in artikel 2 §1 - 3 vermeldde als aanvangsindex, het gezondheidscijfer 

van oktober 2015.  Dit was een administratieve vergissing. 
 Om te vermijden dat het reglement onmiddellijk na het in voege treden al zou moeten 

geïndexeerd worden, dient de geldende aanvangsindex, het gezondheidscijfer van oktober 
2018 te vermelden. 

 
Het gewijzigd retributiereglement op het gebruik van het sportpark Maurice De Waele wordt 
goedgekeurd. 
 
 

18. AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT BIBLIOTHEEK 
 

 De gemeenteraad keurde op 28 september 2017 de aanpassing van het retributiereglement 
van de bibliotheek goed. 

 Op 1 september stapte Maldegem in het Uitpas-project. Uitpassen worden verkocht via 
gemeentelijke diensten, waaronder ook de bibliotheek. 

 De bibliotheek heeft een eigen betaalsysteem geïntegreerd in het bibliotheekuitleensysteem. 
 Eind oktober lanceert de bibliotheek 'Makerspace Maldegem' als nieuwe dienstverlening. De 

toegang tot de makerspace wordt geregeld via abonnementen. 
 Er worden M-bonnen verkocht in de bibliotheek.  
 Het wijzigen van het retributiereglement slaat op de toevoeging van de tarieven voor de 

verkoop van de M-bonnen, de toevoeging van de abonnementsgelden betreffende het gebruik 
van de Maldegemse makerspace en de toevoeging van artikelen die nog niet in het reglement 
opgenomen zijn, maar wel verkocht worden in de bibliotheek. De verbruiksmaterialen voor de 
toestellen van de makerspace zijn vooralsnog niet inbegrepen.  

 
Het gewijzigd retributiereglement van de bibliotheek wordt goedgekeurd. 
 

 
19. OCMW MALDEGEM JAARREKENING 2017 

 
 De jaarrekening 2017 van het OCMW Maldegem werd vastgesteld door de Maldegemse 

OCMW-raad in haar zitting van 3 juli 2018. 
 Binnen de 50 dagen na overzending kan de gemeenteraad zijn opmerkingen ter kennis 

brengen van de provinciegouverneur.  



 

 De jaarrekening sluit af met een overgedragen kasresultaat van 1.775.175 euro.  Dit is 
384.682 euro beter dan het finale budget. 

 De autofinancieringsmarge voor boekjaar 2017 is 115.917 euro, terwijl dit gebudgetteerd was 
op 25.807 euro. 

 Het college heeft geen bijkomende opmerkingen. 
 De jaarrekening 2017 van het OCMW Maldegem geeft geen aanleiding tot het formuleren van 

opmerkingen. 
 
De gemeenteraad keurt de OCMW jaarrekening 2017 goed. 
 

 
20. VASTSTELLING JAARREKENING 2017 GEMEENTE MALDEGEM 

 
 De  gemeenteraad keurde op 21 december 2017 het budget 2017 goed. 
 Het college van burgemeester en schepenen besliste op 13 maart 2017  het vaststellen van 

de waarderingsregels goed te keuren. 
 Het managementteam verleende positief advies aan de jaarrekening 2017 in haar vergadering 

van 16 mei 2018. 
 Het college van burgemeester en schepenen verleende op 14 mei 2018 positief advies 

betreffende het resultaat van de rekening 2017. 
 De gemeenteraad besliste op 30 mei 2018 de vaststelling van de jaarrekening 2017 van de 

gemeente Maldegem goed te keuren. 
 Het toezicht heeft opgemerkt dat het schema J7 „Staat van opbrengsten en kosten‟ (meer 

bepaald de verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar) en het schema TJ 7 
„Toelichting bij de balans – mutatiestaat van het nettoactief‟ (meer bepaald het overschot van 
het boekjaar 2017) niet overeenstemt tussen de digitale rapportering aan het toezicht en de 
bundel voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 Er is na de controle door Q&A in de boekhouding nog een aankoopfactuur mbt tot brandstof 
geboekt. Alle schema's werden aangepast, uitgezonderd J7 (pagina 144 van de boek) en TJ7 
(pagina 148). Er is geen wijziging op alle andere pagina's en ook niet in de analyse. 

 De beleidsnota bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de 
financiële toestand. 

 De financiële nota bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening en de 
liquiditeitenrekening. 

 De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van 
opbrengsten en kosten. 

 Het gecumuleerde budgettaire resultaat wordt vastgesteld op 8.901.526 euro. 
 Het balanstotaal bedraagt 83.036.723 euro. 
 De jaarrekening geeft een waar en getrouw beeld van de financiële toestand van de 

gemeente en de erin opgenomen opbrengsten, kosten, ontvangsten en uitgaven zijn wettelijk 
en regelmatig.  

 De jaarrekening werd gecontroleerd door Q&A. 
 De definitieve vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad houdt van rechtswege 

kwijting in van het beheer van de algemeen directeur, de financieel directeur en van de door 
de algemeen directeur aangestelde rekenplichtigen en de budgethouders, voorzover de ware 
toestand niet werd verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening. 

 
De gemeenteraad beslist om haar beslissing van 30 mei 2018 inzake de vaststelling van de 
jaarrekening 2017 in te trekken.  
De jaarrekening 2017 wordt opnieuw vastgesteld met een gecumuleerd budgettair resultaat van 
8.901.525,64 euro (voor aftrek van de bestemde gelden) en een resultaat op kasbasis van 
7.967.525,64 euro (na aftrek van bestemde gelden). 
De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld met een positief boekhoudkundig resultaat van 3.424.518,04 
euro en een balanstotaal van 86.036.723,48 euro. 

 
 

21. UITPAS MEETJESLAND - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET SCHOLEN 
 

 De gemeenteraad keurde op 26 september 2013 de 'Afsprakennota vrijetijdsparticipatie van 
mensen in armoede in Maldegem 2014-2019', goed. Op de uitvoering van deze afsprakennota 



 

wordt toegezien door de werkgroep Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie (= medewerkers 
vrijetijdsdiensten, OCMW en Welzijnsschakel Maldegem). 

• De gemeenteraad keurde op 22 februari 2018 de instap in UiTPAS Meetjesland goed. 
• De gemeenteraad nam op 28 juni 2018 kennis van de wijzigingen aan de documenten ten 

gevolge van de nieuwe privacywetgeving (GDPR). 
 UiTPAS Meetjesland biedt niet enkel de mogelijkheid om aan mensen in armoede via hun 

kansenpas 75% korting toe te kennen bij deelname aan (naschools) vrijetijdsaanbod, er is ook 
een apart luik voor scholen. 

 Deelnemende scholen kunnen zo ook 75% korting toekennen aan Maldegemse, Eeklose en 
Asseneedse leerlingen met een kansenpas, wanneer ze klassikaal deelnemen aan 
gemeentelijk aanbod: bv. schoolvoorstellingen in Den Hoogen Pad, sportdag in MEOS,... 

 Dit werd een eerste maal aan de scholen toegelicht tijdens het scholenoverleg van 18 mei 
2018. Voor de zomervakantie volgde een eerste vraag tot deelname aan de Maldegemse 
scholen. Na de zomervakantie volgde een herinnering.  

 Momenteel gaven VBS De Klei(t)heuvel, BS De Driesprong en GBS De Kruipuit aan deel te 
willen nemen. In de regio werkt ook BS Sint-Antonius Balgerhoeke al met dit systeem. Zij 
maken ook vaak gebruik van het Maldegemse aanbod. 

 Dinsdag 31 juli ontving de werkgroep een mail van COMEET met in bijlage de overeenkomst 
die zij recent hierrond ontwikkelden met Assenede en Eeklo. COMEET geeft  daarbij aan dat 
dit geen officiële overeenkomst is van publiq vzw, maar één die zij zelf opstelden op vraag van 
Eeklo en Assenede omdat de scholen ook gebruik maken van het UiTPAS-systeem en zo 
toegang krijgen tot gevoelige informatie. 

 
In navolging van de beslissing van 22 februari 2018 om in te stappen in UiTPAS Meetjesland, keurt de 
gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met de scholen goed. 
 

 
22. ADDENDUM KADEROVEREENKOMST ENERGIEDIENSTEN LOKALE BESTUREN 

 
 De gemeenteraad besliste op 30 juni 2010, de kaderovereenkomst met betrekking tot het 

leveren van energiediensten voor lokale besturen goed te keuren. 
 De intercommunale Imewo (via werkmaatschappij Eandis cvba) stelde de gemeente 

Maldegem in 2010 voor om een kaderovereenkomst af te sluiten, met het oog op het leveren 
van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en 
energie-efficiëntie, ook wel energiediensten voor lokale besturen of “EDLB” genoemd. 
Die overeenkomst heeft tot doel om ondersteuningsactiviteiten gericht op energiebesparingen 
en de daartoe dienende investeringen op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-
efficiëntie (EDLB) te organiseren ten behoeve van de gemeente, voor een optimale 
energiebeheersing. 

 Er wordt, in uitvoering van de overeenkomst, eerst door Imewo nagegaan of aan de vragen 
van de gemeente kan worden voldaan via een consultancy overeenkomst (energieadvies) of 
via een aan de noden van de gemeente aangepast standaardproduct dan wel via een 
individuele of globale projectaanpak. 

 Er wordt per project een projectovereenkomst afgesloten, waarbij Imewo als opdrachtgever 
optreedt voor één of meerdere gemeenten in geval van een globale projectaanpak. 

 Indien er een akkoord is van de betrokken gemeente, realiseert Imewo de projecten via de 
procedures van de wetgeving op de overheidsopdrachten. 

 Imewo realiseert de projecten ofwel via de procedures van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, ofwel via raamcontracten of door het uitschrijven van een mini 
competitie, waarbij Imewo (Eandis) de nodige technische en administratieve ondersteuning 
van de projecten levert; 

 De kaderovereenkomt vormt met andere woorden de basis voor de contracten die de 
gemeente Maldegem of het AGB Maldegem kan afsluiten voor het realiseren van projecten 
(vb stookplaatsrenovaties, plaatsen isolatie, plaatsen zonnepanelen, ...) 

 De kaderovereenkomst met Imewo werd afgesloten voor 8 jaar en verviel op 1 juni 2018.  
 Eandis stelt voor de kaderovereenkomst te verlengen tot 1 april 2019 aan de hand van het 

ondertekenen van een addendum.  
 De verlenging van de kaderovereenkomst werd door het schepencollege tijdens de zitting van 

23 juli 2018 besproken en voorlopig verlengd onder voorbehoud van een definitieve beslissing 
van de gemeenteraad.  

 De verlenging van de overeenkomst is kosteloos. 



 

 
Het addendum aan de kaderovereenkomst met Imewo, voor het leveren van energiediensten voor 
lokale besturen tot 1 april 2019, wordt goedgekeurd. 
 

 
23. SPAM 4 KLEIT - GRONDINNAMES - GOEDKEURING AKTEN 

 
 De gemeenteraad besliste op 24 september 2014, de grondinnemingen voor de 

rioleringswerken Spam 4 (Kleitkalseide - Lievevrouwdreef), Spam 6 (omgeving Malecote) en 
Spam 7 (aanleg drukriolering Adegem) goed te keuren. 

 De gemeenteraad besliste op 25 januari 2018, de koopovereenkomsten van ondergrondse 
inneming voor de innames 59, 60, 65 en 66 ten behoeve van het Spam 4 project goed te 
keuren. 
 

Budget is toereikend 
Actienr: 2018  2017/2-01-03-01 
Actie-omschrijving: Spam 4 inname gronden 
Budgetbeheerder: Sander Vancanneyt 

Alg.rek/beleidscode Budget 2018 Saldo bij opmaak 
nota 

Nodig budget bij 
beslissing 

Saldo na beslissing 

0310-00  220000 47.151 euro 42.079,13 euro 3.766,8 euro + 
aktekosten 

 euro 

 
De ontwerpaktes nrs. 21821165, 21821166, 21821167 en 21821168 inzake de ondergrondse 
inneming voor de innames 59, 60, 65 en 66 worden goedgekeurd. 
 

 
24. VERPLAATSING WATERLEIDINGSNET ONDERDIJKE 

 
 In het kader van de behandeling van een stedenbouwkundige aanvraag voor de woning 

Onderdijke 24, werd aan de bouwheer opgelegd de gedempte straatgracht ter hoogte van zijn 
woning terug aan te leggen, ter voorkoming van wateroverlast. 

 Bij de uitvoering van de werken bleek dat er een waterleidingsbuis in het tracé van de 
geplande gracht lag. 

 De waterleiding met diameter 80 mm wordt ter hoogte van het bouwperceel door de 
Watergroep verlegd overeenkomstig het plan 20.52.51/210, met een totaal geraamde kostprijs 
van 11.862,20 euro. 

 De kosten voor de verplaatsing worden volledig gedragen door De Watergroep. 
 
De gemeenteraad gaat akkoord met de verplaatsing van de waterleiding ter hoogte van Onderdijke 
24, overeenkomstig het plan vanwege De Watergroep, met een totaal geraamde kostprijs van 
11.862,20 euro. 

 
 

25. VRAAG TELENET BEHOUD HOOGSPANNINGSPYLOON 
 

 De gemeenteraad besliste op 25 september 2014 de dadingsovereenkomst met NV Elia Asset 
in het kader van het Stevin Project goed te keuren. 

 De gemeenteraad besliste op 23 maart 2017 het ondergronds brengen van een 150 kV 
hoogspanningsleiding op het grondgebied Maldegem goed te keuren. 

 Dhr. Philippe Tips, building permit manager van telenet Group contacteerde de burgemeester 
in  verband met de telecommunicatieapparatuur van Telenet, aangebracht op een 
hoogspanningspyloon ter hoogte van de A 11 en Zoetendale. 

 Telenet is op zoek naar een nieuwe locatie voor hun toestellen en vraagt aan de gemeente 
om ofwel akkoord te gaan met het gedeeltelijke behoud van deze pyloon, ofwel akkoord te 
gaan met het tijdelijke behoud van de pyloon tot er een nieuwe locatie gevonden is. 

 De vraag werd overgemaakt aan Elia engineering op 11 september 2018. 
 Mevr. Arianne Mertens zond daarop het volgende standpunt van Elia terug: 

"Momenteel voorzien wij om de volledige lijn af te breken, inclusief alle masten waarop nu 
telecom-apparatuur geïnstalleerd is.  



 

Dit in het kader van de overeenkomst die we met de verschillende gemeenten hebben 
afgesloten (waaronder ook Maldegem). 
Wij hebben de telecom- operatoren dan ook verwittigd dat zij een andere locatie moeten 
zoeken voor hun apparatuur. 
Indien er een bepaalde mast (gedeeltelijk) zou moeten blijven staan is dit technisch mogelijk, 
echter dan willen we hierover wel een officieel standpunt vanuit de gemeente. 
Graag dan ook zeker afstemmen met de buurt, gezien daar in de straat vlakbij enkele 
tegenstanders van het project wonen." 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om, gedurende de periode van 
maximum één jaar en aflopend op 30 september 2019, de hoogspanningspyloon ter hoogte 
van de A11 en Zoetendale te laten staan zodat Telenet Group de mogelijkheid heeft om een 
oplossing te vinden en de pyloon conform de dadingsovereenkomst, na dat jaar af te breken. 

 
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om gedurende de periode van maximum 1 jaar en aflopend op 
30 september 2019, de hoogspaningspyloon ter hoogte van de A11 en Zoetendale, ten behoeve van 
de locale telecommunicatie, te laten staan zodat Telenet Group de mogelijkheid heeft om een 
oplossing te vinden.  Na dit jaar moet de pyloon conform de dadingsovereenkomst afgebroken 
worden. 
 

 
26. WESTEINDESTRAAT - AANPASSING LS-NET EN OV-NET 

 
 Naar aanleiding van de geplande wegeniswerken in de Westeindestraat, werd door Eandis, 

infrastructuurgebied Schelde- Lieve, p/a Bomastraat 11 een offerte opgemaakt voor het 
ondergronds brengen van het laagspanningsnet en het aanpassen van het openbare 
verlichtingsnet tussen de Karreweg en de Reesinghelaan (fase A). 

 De werken omvatten: 
 het slopen van 655 m LS bundelnet en 18 betonpalen 
 het overkoppelen van 65 huisaansluitingen 
 de aanleg van 605 m laagspanningskabel 
 het vervangen van de openbare verlichting door LED verlichting 
 het slopen van 11 armaturen en 4 OV-masten 
 het plaatsen van 11 gevelarmaturen en 1 armatuur op paal (LED - Philips Luma 1) 
 aanleg van 315 m OV-kabel 

 

De kostprijs van de werken wordt als volgt geraamd: 

- werken aan LS- en OV net 61.071,52 euro  (vrij van btw) 

- huisaansluitingen LS-net 40.673,10 euro (vrij van btw 

- vernieuwen OV armaturen 8.318,61 euro (btw verlegd) 

- wegname en slopen OV-armaturen  1.448,10 (btw verlegd) 

Totaal geraamde kostprijs: 111.511,33 (excl. btw) 

 

Budget is toereikend 
Actienr: 2018 2-02-01-04 
Actie-omschrijving: OV en nutsleidingen ondergronds brengen 
Budgetbeheerder: Sander Vancanneyt 

Alg.rek/beleidscode Budget 2018 Saldo bij opmaak 
nota 

Nodig budget bij 
beslissing 

Saldo na beslissing 

0200-02   225000 500.000 euro 500.000 euro 111.511,33 euro 
(excl. btw) 

386.437,66 euro 
(incl. btw) 

 
De aanpassing van het laagspanningsnet en het vernieuwen van het openbare verlichtingsnet in de 
Westeindestraat tussen de Karreweg en de Reesinghelaan (fase A) worden goedgekeurd. 
 

 
27. WESTEINDESTRAAT - AANPASSING WATERLEIDINGSNET 

 
 Naar aanleiding van de geplande wegenwerken in de Westeindestraat en het ondergronds 

brengen van de nutsleidingen, werd door De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 



 

Gent een ontwerp nr. 20.52.50/507 opgemaakt betreffende aanpassingswerken aan het 
waterleidingsnet. 

 De bestaande FGG leidingen (gietijzer) zullen worden vervangen. 
 De kostprijs van de werken wordt geraamd op 458.256,40 euro. 
 De voorgestelde werken zullen gefinancierd worden via een afname van het budget voorzien 

voor de geprogrammeerde werken, opgenomen in het investeringsprogramma 2015 van De 
Watergroep. 

 
De gemeenteraad keurt de aanpassingswerken aan het waterleidingsnet in de Westeindestraat goed 
overeenkomstig het plan vanwege De Watergroep, met een totaal geraamde kostprijs van 
458.256,40 euro. 
 

 
28. KUMA -  NIET-GESUBSIDEERDE UREN SCHOOLJAAR 2018-2019 

 
 De gemeenteraad besliste al op 26 april 2018 aan de KuMa voor het schooljaar 2018-2019 

een pakket van 4 niet-gesubsidieerde uren (uren ten laste van de gemeente) ter beschikking 
te stellen. 

 Deze uren werden toegekend om een volledig programma in de KuMa te kunnen aanbieden. 
 Gezien de afdeling Beernem opgestart wordt en daar nog geen gesubsidieerde uren ter 

beschikking staan, moet hiervoor ook nog een pakket niet-gesubsidieerde uren ter 
beschikking gesteld worden. 

 In Beernem moet een pakket van 8 u. ter beschikking gesteld worden. Dit volledige 
urenpakket wordt terugbetaald door de gemeente Beernem, zoals bepaald in art 13 van de 
overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging KuMa Maldegem-Beernem, zoals 
goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 26 april 2018. 

 Daarnaast werden door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 10 
september 2018 in onze KuMa een aantal uren vacant verklaard. In deze uren kan vast 
benoemd worden vanaf 1 oktober ek. Hierbij krijgen deels vast benoemde leerkrachten ouder 
dan 55 jaar absolute voorrang. Doordat zij bij voorrang in deze uren vastbenoemd worden en 
dus een uitbreiding van uren krijgen; gaan voor een andere leerkracht uren verloren. 

 Deze 3 uur omvatten het pakket beeldatelier/grafiek, wat net een van de aantrekkingspolen in 
de derde graad is. 

 De directeur van de Kuma vraagt dan ook een bijkomend urenpakket van 3u. voor de 
inrichting van de lessen beeldatelier/grafiek in de derde graad van onze KuMa volgend 
schooljaar. 

 Als geen 3 bijkomende uren derde graad toegekend worden moet de cursus 
beeldatelier/grafiek geschrapt worden, waardoor het moeilijker wordt om in de toekomst de 
leerlingenaantallen (terug) op peil te krijgen. 

 De bijkomende 8 u. in de eerste graad worden ingericht in het filiaal Beernem en worden 
volledig terugbetaald door de gemeente Beernem en betekenen aldus geen bijkomende kost. 

 De kostprijs voor één bijkomend uur/jaar bedraagt ong. € 1.500 - 2.000. De definitieve 
kostprijs is nu nog moeilijk in te schatten, gezien dit afhangt van wie de uren effectief invult en 
hoeveel anciënniteit die heeft. 

 De bijkomende kostprijs voor Maldegem zal aldus beperkt blijven tot 3 uur en ong € 5.000-
6.000 bedragen (waarvan nog ong. € 2.000-2.400 dit kalenderjaar). 

 Hiervoor is geen budget voorzien, dit zal dus via wijziging moeten ingeschreven worden. 
 
De gemeenteraad kent aan de gemeentelijke Kunstacademie elf bijkomende lestijden toe voor de 
periode van 1 september 2018 tot 30 juni 2019 ten laste van de gemeente.  
 

 
29. VASTSTELLING JAARREKENING 2017 ZORGBEDRIJF MEETJESLAND (ZBM) 

 
 De goedkeuring van de jaarrekening dient voor een 0CMW-vereniging volgens het OCMW-

decreet te gebeuren door de Raad van Beheer. 
 Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad. 
 Kastoestand op 31 /12/2017     -42183 
 0penstaande vorderinqen op KT     23779 
 0penstaande schulden op KT    272819 
 Werkinqstoelaqe OCMWs    323049 



 

 Exploitatie uitqaven     185246 
 Exploitatie ontvangsten     338151 
 Budgettair resultaat van het boekjaar    -42183 
 Gecumuleerd budgettair resultaat    -42183 
 Autofinancieringsmarge     146030 
 Investeringen      578436 
 Nieuw aangegane leningen    390223 
 Vervroegde terugbetaling van leningen   0 
 Openstaande schulden uit leningen op 31/12/2017  390223 
 Openstaand schuld per bed (WZC + SF )       643,93 
 Periodieke aflossingen op leningen        6875 
 lntresten op leningen            722 
 Aflossingen te betalen in het volgende boekjaar    50993 

 
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2017 van het Zorgbedrijf Meetjesland. Er zijn 
geen opmerkingen. 
 

 
30. WIJZIGING STATUTEN ZORGBEDRIJF MEETJESLAND 

 
 De Raad van Beheer van het ZBM besliste op 20 juni 2018 om een addendum aan de 

beheersovereenkomst goed te keuren. 
 Per mail is op 5 juli 2018 de vraag gesteld om op de eerstvolgende gemeenteraadzitting een 

wijziging aan de statuten van Zorgbedrijf Meetjesland  goed te keuren.  
 Het decreet lokaal bestuur noopt het Zorgbedrijf tot het aanbrengen van wijzigingen aan de 

statuten, teneinde deze te conformeren aan het nieuwe decreet. 
 Er werd een eerste evaluatie opgesteld, die werd overlegd met GD&A advocatenkantoor. 
 Na dat overleg werd de wijziging aan de statuten voorbereid binnen het Overlegcomité van 

het Zorgbedrijf. De voorliggende teksten zijn deze teksten waarover het Overlegcomité op 12 
juni 2018 een gunstig advies formuleerde. 

 Deze teksten werden reeds informeel overlegd met het Agentschap Binnenlands Bestuur 
(ABB) van de Vlaamse Overheid, dat een aantal opmerkingen en suggesties formuleerde. 
Deze werden allen verwerkt in de voorliggende teksten. ABB zal, eens de wijziging aan de 
statuten is goedgekeurd door de Algemene Vergadering en de gemeenteraden van de 3 
stichtende OCMW's, het toezicht op deze besluiten uitoefenen en een voorstel formuleren aan 
de bevoegde Vlaamse minister Liesbeth Homans. 

 
Samenvattend waren er 3 belangrijke punten die, naast de andere, kleinere aanpassingen, dienen 
te gebeuren: 

 Het schrappen van de algemeen directeurs als lid van de Raad van Beheer 
 Het automatisch (uit hoofde van hun mandaat) lidmaatschap van de voorzitter van het 

OCMW als lid van de Raad van Bestuur 
 Het automatisch voorzitterschap van de voorzitter van het OCMW Evergem of het lid van 

het Vast Bureau van Evergem als voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 
De gemeenteraad keurt, in het kader van haar toezichtsfunctie, expliciet de wijziging van de statuten 
van Zorgbedrijf Meetjesland goed. 

 
 

31. VRAGEN VAN RAADSLEDEN: 
 

 Jan De Metsenare (N-VA): Dienstverlening Veneco 

 Arsène Bauwens (Onafhankelijk): Asbestvrij Maldegem 

 Anneke Gobeyn (CD&V): Verbod van zwaar vervoer (tonnagebeperking +5,5T) in de 
dorpskern van MiddeIburg 

 Arnout De Lille (N-VA): Toekomst woonuitbreidingsgebied Adegem-Dorp 
 


