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PERSNOTA GEMEENTERAAD 27 FEBRUARI 2019 

 

 

1. MEDEDELINGEN AAN DE RAAD: KENNISGEVING BIJZONDER NOOD- EN INTERVENTIEPLAN 

TER GELEGENHEID VAN CARNAVAL MALDEGEM 2019   

(Audio 01:05) 

• In het kader van de noodplanning werd een bijzonder nood-en interventieplan opgesteld 

voor het evenement Carnaval Maldegem dat doorgaat op 2 en 3 maart 2019. 

• Dit rampenplan moet worden aanvaard door de gemeenteraad en moet worden 

goedgekeurd door de provinciegouverneur. 

 

De gemeenteraad aanvaardt het bijzonder nood-en interventieplan voor Carnaval Maldegem 

2019. 

 

 

2. VERVANGING ZITTINGVERSLAG DOOR AUDIO OPNAME  

(Audio 02:55) 

• Het nieuw decreet over het lokaal bestuur laat toe dat de gemeenteraad ervoor kiest om 

het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audio-visuele opname van de 

openbare zitting van de gemeenteraad. 

• Het woordelijk uittypen van de toelichtingen bij de punten, de tussenkomsten van de 

raadsleden, de antwoorden van de burgemeester en/of de schepenen, de mondeling en 

schriftelijk gestelde vragen en antwoorden, betekenen maandelijks een aanzienlijke 

tijdsinvestering van het gemeentesecretariaat. 

• De gemeentelijke administratie beschikt momenteel over een systeem dat ervoor zorgt 

dat de audio opname, net zoals voorheen het geschreven verslag, op de website van de 

gemeente kan geplaatst worden, waardoor het publiek er ten allen tijde kennis van kan 

nemen. 

 

De gemeenteraad beslist om het zittingsverslag van de gemeenteraad te vervangen door een 

audio opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.  De audio opname zal te 

raadplegen zijn op de gemeentelijke website. 

 

 

3. TOESPRAAK DOOR DE FRACTIELEIDER VAN GROEN: KENNISNEMING 

(Audio 14:25) 

• Tijdens de installatievergadering van 7 januari 2019 werden de fracties in de 

gemeenteraad vastgesteld. 

• Het lijkt aangewezen bij het begin van de legislatuur aan de fractieleiders van de 

minderheid de kans te bieden een toespraak te houden in de gemeenteraadszitting. 

• In de zitting van 30 januari 2019 kwamen dhr. Marten De Jaeger, fractieleider van CD&V 

en dhr. Timothy De Groote, fractieleider van Vlaams Belang reeds aan bod.  Raadslid Dino 

Lateste deelde mee, gelet op de afwezigheid van dhr. Stefaan Standaert, fractieleider van 

Groen, dat hij een toespraak zal houden tijdens de volgende zitting van de 

gemeenteraad. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toespraak van dhr. Stefaan Standaert als fractieleider van 

Groen. 

 



 

 

4. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 30 JANUARI 2019 

(Audio 21:40) 

• Het zittingsverslag van de gemeenteraad van 30 januari 2019 werd uiterlijk acht voor de 

dag van de vergadering gepubliceerd op de gemeentelijke website waar de raadsleden er 

kennis konden van nemen. 

• Raadslid Koenraad De Ceuninck (CD&V) merkte op dat zijn tussenkomst bij punt 24 

'Aanstelling leden raad van bestuur AGB Maldegem' wel kort wordt weergegeven in de 

notulen. Hij vraagt om zijn tussenkomst uitgebreider op te nemen. 

 

De notulen en het audioverslag van de zitting van de gemeenteraad van 30 januari 2019 worden 

goedgekeurd, mits toevoeging in de notulen van de tussenkomst van raadslid Koenraad De 

Ceuninck (CD&V) bij punt 24 'Aanstelling leden raad van bestuur AGB Maldegem'. 

 

 

5. HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD 

(Audio 22:00) 

• De gemeenteraad stelt bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement 

vast. 

• Ten opzichte van het vorige huishoudelijk reglement werden in het nieuwe huishoudelijk 

reglement volgende zaken aangepast:  

◦  De raad vergadert bij voorkeur op vooraf meegedeelde woensdagen. 

◦  De e-mail inzake  de oproeping licht het raadslid in dat de vergadering werd 

gepubliceerd op de beveiligde website https://maldegem.meetingmobile.net. 

◦  De volgorde van vergaderen waarbij de gemeenteraad eerst de openbare agenda 

afwerkt, waarna de gemeenteraad geschorst wordt en waarna de OCMW-raad zowel 

de openbare als niet openbare agenda afwerkt. Na het sluiten van de vergadering van 

de OCMW-raad opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad. 

 

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement goed. 

 

 

6. MALDEGEM SAMEN - GOEDKEUREN BEHEERSOVEREENKOMST OCMW GEMEENTE 

(Audio 24:55) 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 21 december 2017 de beheersovereenkomst 

tussen gemeente en OCMW goed. 

• Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente en BBC2020, is het noodzakelijk de 

beheersovereenkomst waar nodig aan te passen, o.m. aan het nieuw decreet lokaal 

bestuur, een update van personeelsgegevens, de registratie van de geldstromen tussen 

gemeente en OCMW. 

 

De gemeenteraad keurt de aangepaste beheersovereenkomst tussen de gemeente en het 

OCMW goed en gaat akkoord om een uitgebreide evaluatie op korte termijn te doen. 

 

 

7. VERKOOP BEZOEKERSCENTRUM MIDDELBURG  - PRINCIPIEEL AKKOORD 

(Audio 31:20) 

• De gemeenteraad besliste op 22 september 2016 om over te gaan tot de openbare 

verkoop van de woning (gekend als voormalig Bezoekerscentrum Middelburg) met grond 

gelegen te Middelburg, Groene Markt 8. 

• Het pand werd eerder vruchteloos (zowel in een openbare procedure als een 

onderhandse procedure) te koop gesteld. Dit dossier sleept al aan sedert 2016.  Er werd 

nu een bod van 130 000 euro voor dit pand ontvangen.  



 

 

De gemeenteraad gaat in op het hoogste uitgebrachte bod van 130 000 euro en beslist bijgevolg 

om dit pand aan hem te verkopen. 

 

 

8. VERKOOP GROND VOOR ELEKTRICITEITSCABINE OUDE STAATSBAAN – AKTE 

(Audio 34:10) 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 22 oktober 2015 om de verkoop van een 

perceeltje grond ter hoogte van het kruispunt Oude Staatsbaan - Oude Staatsbaan, voor 

het plaatsen van een grotere elektriciteitscabine goed te keuren. 

• De intercommunale Imewo, wenst ter hoogte van het kruispunt Oude Staatsbaan - Oude 

Staatsbaan te Adegem een grotere elektriciteitscabine te plaatsen. 

• Imewo is eigenaar van het perceeltje ter hoogte van het kruispunt, maar dit is te klein in 

oppervlakte om er een grote cabine op te plaatsen. 

• De gemeenteraad besliste daarom in zitting van 22 oktober 2015 om akkoord te gaan 

met de verkoop van 7,26 m² openbaar domein ter hoogte van het kruispunt, mits een 

vergoeding van 363,00 euro. 

 

De akte voor de verkoop van 7,26 m² grond aan de intercommunale Imewo voor het uitbreiden 

van de elektriciteitscabine ter hoogte van het kruispunt Oude Staatsbaan - Oude Staatsbaan 

wordt goedgekeurd. 

 

 

9. STRAATNAAMGEVING AAN PAD TUSSEN ZILVERERF EN NOORDSTRAAT - DEFINITIEVE 

BESLISSING. 

(Audio 34:50) 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 20 december 2018 om aan het pad tussen het 

Zilvererf en de Noordstraat principieel de straatnaam "Van Mullempad" toe te kennen. 

• Het advies van de archiefverantwoordelijke, de cultuurraad en de heemkundige kring is 

gunstig. 

• Uit het proces-verbaal betreffende het gehouden onderzoek blijkt dat geen bezwaren 

werden ingediend. 

 

De gemeenteraad kent definitief de naam "Van Mullempad" toe aan het pad tussen het Zilvererf 

en de Noordstraat. 

 

 

10. STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING HUYSMAN : PRINCIPIËLE BESLISSING 

(Audio 35:30) 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 23 juni 2016 het tracé van de nieuwe wegenis, in 

de verkaveling Huysman, gelegen te Adegem-Dorp goed, waardoor aan de nieuw 

aangelegde straat een naam kan toegekend worden. 

• Na het advies van de archiefverantwoordelijke werd het voorstel ‘Molinelaan’   (naar de 

stad Moline (Ilinois) in de USA waar in de 19de en de 20ste eeuw tal van Adegemse en 

Maldegemse migranten op de vlucht voor armoede  een nieuwe thuis vonden), 

geformuleerd door de cultuurraad. 

• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de naam ‘Molinelaan’ toe te 

kennen. 

 

De gemeenteraad verdaagt het punt vermits er in Adegem reeds een ‘Molineplein’ en ‘Molinehof’ 

is, waardoor verwarring door de hulpdiensten kan gevreesd worden.  Aan de gemeentelijke 

diensten en de cultuurraad wordt gevraagd een nieuw voorstel in te dienen. 

 



 

 

11. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERBESLUIT D.D. 14 FEBRUARI 2019 BETREFFENDE DE 

JAARLIJKSE PADDENOVERZET 

(Audio 38:55) 

• Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12 februari 2019 een 

beslissing genomen met betrekking tot het politiereglement betreffende de jaarlijkse 

paddenoverzet van 15 februari tot en met 15 april. 

• Deze beslissing betekent een wijziging van het vigerende politiereglement. Gezien de 

periode van de paddenoverzetactie reeds start op 15 februari en de gemeenteraad pas 

doorgaat op 27 februari 2019, diende een burgemeesterbesluit te worden opgemaakt.  

Dit besluit van de burgemeester moet op de eerstvolgende gemeenteraad, zijnde 27 

februari 2019 te worden bekrachtigd. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 14 februari 2019 betreffende de 

jaarlijkse paddenoverzet van 15 februari tot en met 15 april.  

 

 

12. AKTENAME HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD 

(Audio 45:45) 

• In het vooruitzicht van de nieuwe legislatuur 2019-2024 en de hersamenstelling van de 

adviesraden binnen de 6 maanden na de installatievergadering van de nieuwe 

gemeenteraad nam de cultuurraad in de loop van het najaar 2018 het huishoudelijk 

reglement onder de loep. Dit dateerde immers ook al van 2003. De herwerking ervan liet 

alvast toe om: 

◦  het takenpakket van de cultuurraad eigentijds te vertalen en te verfijnen. 

◦  de samenstelling van de cultuurraad op een bredere leest te schoeien via het intenser 

betrekken van geïnteresseerde burgers. 

◦  meer in te zetten op thematische werkgroepen. 

• Met grote eensgezindheid keurde de algemene vergadering van de cultuurraad op 29 

november 2018 het huishoudelijk reglement goed.  

• Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere werking van de algemene vergadering, 

het bestuur en de werkgroepen.  

 

De gemeenteraad neemt akte van het huishoudelijk reglement van de cultuurraad zoals 

goedgekeurd tijdens haar algemene vergadering van 29 november 2018. 

 

 

13. GOEDKEURING STATUTEN CULTUURRAAD 

(Audio 46:00) 

• In het vooruitzicht van de nieuwe legislatuur 2019-2024 en de hersamenstelling van de 

adviesraden binnen de 6 maanden na de installatievergadering van de nieuwe 

gemeenteraad nam de cultuurraad in de loop van het najaar 2018 haar statuten onder de 

loep. Deze dateerden immers al van 2003. De herwerking ervan liet alvast toe om: 

◦  het takenpakket van de cultuurraad eigentijds te vertalen en te verfijnen. 

◦  de samenstelling van de cultuurraad op een bredere leest te schoeien via het intenser 

betrekken van geïnteresseerde burgers. 

◦  meer in te zetten op thematische werkgroepen. 

• De herwerking van de statuten is een goede zaak aangezien er zo een meer eigentijdse 

invulling kan worden gegeven aan de werking van de cultuurraad, er een grotere 

flexibiliteit aan de dag kan worden gesteld naar samenstelling toe en geanticipeerd wordt 

op een van de grootste toekomstige uitdagingen voor de adviesraden nl. de verschuiving 

van het engagement in verenigingen naar een meer individueel engagement. 

 



 

 

De gemeenteraad keurt de statuten van de cultuurraad goed. 

 

 

14. OVERNAME WEGENIS VERKAVELING ZANDHOOGTE – AKTE 

(Audio 46:15) 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 23 oktober 2002 het wegenistracé en de wijze 

van uitvoering van wegenis en nutsvoorzieningen in de verkaveling langsheen de Kleine 

Bogaardestraat goed te keuren. 

• In zitting van 30 maart 2011 werd door de gemeenteraad de kosteloze overname van de 

wegenis in de verkaveling Zandhoogte, aangevuld met het perceel 13 B (wadi) en het 

driehoekig restperceel tussen wadi en wegenis goedgekeurd. 

• In totaal wordt 1.792,27 m² + 205 m² + 71,71 m² = 2.068,98 m² overgenomen en 

opgenomen in de gemeentelijke wegen. 

 

De akte inzake de kosteloze overname van de wegenis in de verkaveling Zandhoogte, wordt 

goedgekeurd. 

 

 

15. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS (BALGERHOEKE) - ADVIES JAARREKENING 2018 

(Audio 46:35) 

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 1.647,49 euro. 

• De exploitatietoelage voor het jaar 2018 bedraagt 21.405,70 euro en overschrijdt 

daarmee niet de raming van de exploitatietoelage, zoals in de strategische 

meerjarenplanning 2014-2019 vastgelegd op 24.423,89 euro. 

 

De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek van 

Sint-Antonius te Balgerhoeke (Eeklo). 

 

 

16. NOMINATIEVE SUBSIDIES 2019 GEMEENTE 

(Audio 46:55) 

• In het meerjarenplan 2019 zijn reeds de kredieten van de nominatieve subsidies 

goedgekeurd. 

• De werkingsbijdragen aan de polders werden goedgekeurd door de gemeenteraad in 

zitting van 30 januari 2019. Deze bedragen zijn hoger dan het voorziene krediet in het 

meerjarenplan.  

 

De lijst van de nominatieve subsidies voor 2019 van de gemeente wordt goedgekeurd. 

 

 

17. PAULO - CONVENANT - BASISTREKKINGSRECHT 75% 

(Audio 47:30) 

• Voor de dienstjaar 2017 en 2018 werd gekozen voor een convenant met PAULO-

politieopleiding met een basistrekkingsrecht van 75%. 

• PAULO laat de politiezone opnieuw de keuze om in te tekenen op het afnameconvenant 

met een basistrekkingsrecht van 75% of 100%. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord om voor het dienstjaar 2019 opnieuw te kiezen voor een 

convenant met PAULO-politieopleiding met een basistrekkingsrecht van 75%. 

 

 



 

 

18. WELZIJNSBAND MEETJESLAND BUDGET 2019 

(Audio 48:00) 

• De raad van bestuur van de Welzijnsband Meetjesland keurde in zitting van 22 november 

2017 het meerjarenplan 2014-2022 goed. 

• De gemeentraad keurde in zitting van 21 december 2017 het meerjarenplan 2014-2022 van 

Welzijsband Meetjesland goed. 

• De aanpassingen van het meerjarenplan dienen enkel ter goedkeuring aan de gemeenteraad 

worden voorgelegd indien de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd of als de strategische 

nota van het meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. Indien dit niet het geval is, neemt de 

gemeenteraad enkel kennis van de aanpassing van het meerjarenplan. 

• Het budget past in het meerjarenplan. 

 

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de Welzijnsband. 

 

 

19. WIJZIGING STATUTEN AGB 

(Audio 49:20) 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 30 mei 2017 de statuten van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Maldegem goed. 

• De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem gaf in zitting van 

5 februari 2019 positief advies betreffende  de statutenwijziging. 

• De organen van het Autonoom Gemeentebedrijf zijn op vandaag de volgende :  

◦  Raad van Bestuur, samengesteld uit alle leden van de gemeenteraad  

◦  Directiecomité, samengesteld uit de leden van het college van burgemeester en 

schepenen 

• De vergaderingen zijn niet openbaar. 

• Volgens de huidige statuten wordt de Raad van Bestuur AGB minstens 4 maal per jaar 

bijeengeroepen.  Bij een opwaardering van de Raad van Bestuur wordt best een keuze 

gemaakt voor een beperkte samenstelling tot 10 leden.  Iedere lijst, die aanwezig is in de 

gemeenteraad/OCMW-raad, beschikt minstens over één vertegenwoordiger.  

• Er zal op afzonderlijke momenten vergaderd worden en van de leden van raad van 

bestuur zal een inspanning gevraagd worden om deze vergaderingen voor te bereiden. 

Om die reden wordt er voorgesteld om voor deze inspanningen een presentiegeld toe te 

kennen.  

• Voor het directiecomité wordt er voorgesteld om te werken met 4 leden. De Raad van 

Bestuur zal deze 4 leden aanduiden door middel van een voordracht door de partijen 

waarvan de verkozenen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen.   

 

De gewijzigde de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Maldegem worden vastgesteld. 

 

 

20. BENOEMING BESTUURDERS RAAD VAN BESTUUR AGB 

(Audio 01:07:00) 

• De raad van bestuur gaf in zitting van 5 februari 2019 positief advies op het voorstel tot 

statutenwijziging waarin een beperkte samenstelling van 10 leden voorgesteld werd. 

• Er wordt kennis genomen van de voordracht van de leden van de raad van bestuur vanuit 

de verschillende fracties : 

 

De voorgedragen raadsleden: 

- Bart Van Hulle, Open Vld 

- Annuska Van Hoorebeke, Open Vld 

- Peter T. Van Hecke, N-VA 



 

 

- Danny Vannevel, N-VA 

- Geert De Roo, De Merlaan 

- Marleen Van den Bussche, De Merlaan 

- Anneke Gobeyn, CD&V 

- Koenraad De Ceuninck, CD&V 

- Dino Lateste, Groen 

- Timothy De Groote, Vlaams Belang 

worden benoemd als lid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Maldegem. 

 

 

21. IMEWO - (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERING - AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGERS 

(Audio 01:08:25) 

• De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan 

de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energie-

voorziening in West- en Oost-Vlaanderen.  

• De gemeente werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van Imewo die op 19 maart 2019 plaats heeft Gent. 

 

De gemeenteraad duidt schepen Jason Van Landschoot (Open Vld) aan als vertegenwoordiger en 

raadslid Danny Vannevel (N-VA) als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de (buitengewone) 

algemene vergaderingen van Imewo voor de periode van heden tot het einde van de 

gemeentelijke legislatuur. 

 

 

22. IMEWO - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA EN 

AGENDAPUNTEN - VOORDRACHT KANDIDAAT-LID VOOR HET REGIONAAL 

BESTUURSCOMITÉ OOST EN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR 

(Audio 01:08:25) 

• De gemeente is in de opdrachthoudende vereniging Imewo ingedeeld bij het regionaal 

bestuurscomité Oost (RBC Oost), waarvoor de Gemeente een kandidaat-lid mag 

voordragen. 

 

De agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende 

vereniging Imewo dd. 19 maart 2019 wordt goedgekeurd en raadslid Katleen De Kesel (N-VA) 

wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost voor een 

duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 19 maart 2019 tot aan de eerste algemene 

vergadering in het jaar 2025. 

 

 

23. IVM - (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA EN 

AGENDAPUNTEN - AANDUIDING LID RAAD VAN BESTUUR 

(Audio 01:17:00) 

• IVM deelt mee dat op 20 maart 2019 een algemene vergadering zal doorgaan te Eeklo, 

waarop de Raad van Bestuur van IVM opnieuw samengesteld zal worden. 

• De gemeente Maldegem heeft volgens de statuten van IVM het recht op 1 

vertegenwoordiger in de Raad van bestuur ( + plaatsvervanger) en op eventueel 1 

gemeenteraadslid - lid van de raad van bestuur met raadgevende stem (verkozen op een 

lijst die niet vertegenwoordigd is in het schepencollege).  

• De leden van de Raad van Bestuur worden gekozen door de algemene vergadering. 



 

 

• Het is aangewezen dat de gemeente als deelnemer in de intergemeentelijke 

opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) aanwezig is op 

de algemene vergadering van IVM, 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 agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende 

vereniging IVM dd. 20 maart 2019 worden goedgekeurd. Raadslid Peter T. Van Hecke (N-VA) 

wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder en raadslid Annuska Van Hoorebeke (Open Vld) 

als plaatsvervangend kandidaat-bestuur voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene 

vergadering van 20 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 

 

 

24. IVM - (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERING - AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGERS 

(Audio 01:27:55) 

• IVM deelt mee dat op 20 maart 2019 een algemene vergadering zal doorgaan in Eeklo, 

waarop de raad van bestuur van IVM opnieuw samengesteld zal worden. 

 

De gemeenteraad duidt schepen Rudi De Smet (N-VA), raadslid Annuska Van Hoorebeke (Open 

Vld) en schepen Jason Van Landschoot (Open Vld) aan als vertegenwoordiger van de Gemeente in 

de algemene vergadering van IVM. 

De raadsleden Geert De Roo (De Merlaan), Danny Vannevel (N-VA) en Christine Verplaetse (De 

Merlaan) worden aangeduid als plaatsvervangers. 

 

 

25. ONDERWIJS - INTERLOKALE VERENIGING ACADEMIE MUZIEK WOORD & DANS - 

AANDUIDING LID BEHEERSCOMITÉ 

(Audio 01:36:25) 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 29 juni 2011 om de oprichting van de interlokale 

vereniging ‘Academie voor Muziek, woord en Dans’, de statuten en het huishoudelijk 

reglement goed te keuren. 

• Op grond van de statuten van de interlokale vereniging 'Academie muziek, woord & dans 

wordt een beheerscomité samengesteld. 

 

De gemeenteraad stelt schepen Glenn Longeville (Open Vld) aan als vertegenwoordiger en 

raadslid Danny Vannevel (N-VA) als plaatsvervanger in het beheerscomité van de interlokale 

vereniging "Academie voor Muziek, Woord en Dans". 

 

 

26. ONDERWIJS - INTERLOKALE VERENIGING KUNSTACADEMIE MALDEGEM - BEERNEM - 

AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER BEHEERSCOMITÉ 

(Audio 01:36:25) 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 26 april 2018 om de oprichting van de interlokale 

vereniging ‘KuMa Maldegem-Beernem', de statuten en het huishoudelijk reglement goed 

te keuren. 

• Op grond van de statuten van de interlokale vereniging 'Academie muziek, woord & dans 

wordt een beheerscomité samengesteld. 

 

De gemeenteraad stelt schepen Glenn Longeville (Open Vld) aan als vertegenwoordiger en 

raadslid Danny Vannevel (N-VA) als plaatsvervanger in het beheerscomité van de interlokale 



 

 

vereniging 'KuMa Maldegem-Beernem'. 

 

 

27. SCHOLENGEMEENSCHAP MEETJESLAND - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS 

BEHEERSCOMITÉ 

(Audio 01:36:25) 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 26 juni 2014 om de overeenkomst 

scholengemeenschap Meetjesland goed te keuren. 

• Volgens de overeenkomst scholengemeenschap Meetjesland vaardigt elk lid van de 

scholengemeenschap één effectief lid (lid van het schepencollege) en een 

plaatsvervangend lid (lid van de gemeenteraad) af in het beheerscomité van de 

scholengemeenschap. 

• Aan het begin van een nieuwe legislatuur worden de vertegenwoordigers in 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw aangeduid. 

 

De gemeenteraad stelt schepen Glenn Longeville (Open Vld) aan als vertegenwoordiger en 

raadslid Danny Vannevel (N-VA) als plaatsvervanger in het beheerscomité van de 

scholengemeenschap. 

 

 

28. VENECO - (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERING - AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGER & PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER 

(Audio 01:49:00) 

• De gemeente Maldegem is vennoot van de intergemeentelijke vereniging Veneco. 

• De gemeente werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van Veneco die op 28 maart 2019 plaats heeft te Deinze. 

• Het is aangewezen dat de gemeente als houder van 139 aandelen deelneemt aan de 

jaarvergadering van de intergemeentelijke vereniging Veneco, 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. 

• Hiervoor moet een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aangewezen worden.  

 

De gemeenteraad duidt raadslid Katleen De Kesel (N-VA) aan als vertegenwoordiger en raadslid 

Annuska Van Hoorebeke (Open Vld) als plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 

vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging Veneco, voor de volledige legislatuur. 

 

 

29. VENECO - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA EN 

AGENDAPUNTEN 

(Audio 01:48:45) 

 

De agenda en de afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van de intergemeentelijke vereniging Veneco op 28 maart 2019 worden 

goedgekeurd. 

 

 

30. VENECO - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR 

(Audio 01:49:10) 

• De raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging Veneco legde bij beslissing 

dd. 22 januari 2019 de verdeling van de voordrachtsrechten voor de leden van de raad 



 

 

van bestuur vast : voor Maldegem wordt voorzien dat een vertegenwoordiger in de raad 

van bestuur zetelt voor de periodes 2019-2020 en 2021-2022; voor de periode 2023-2024 

kan een deskundige voorgedragen worden. 

• Artikel 18 §1 van de gecoördineerde statuten van Veneco stelt dat de gemeenten één lid 

met raadgevende stem kunnen aanwijzen in de Raad van Bestuur van Veneco, verkozen 

op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

De gemeenteraad draagt burgemeester Bart Van Hulle voor als kandidaat voor de raad van 

bestuur van Veneco voor de periode 2019-2020 en 2021-2022. 

 

 

31. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS IN VERVOERREGIO 

(Audio 02:07:35) 

• Met de realisatie van de vervoerregio’s wordt, in het kader van basisbereikbaarheid, een 

vernieuwde mobiliteitsaanpak nagestreefd.  

 

Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) wordt aangeduid als vertegenwoordiger en schepen 

Jason Van Landschoot (Open Vld) als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 

Maldegem in de vervoerregioraad Gent. 

 

 

32. EUREGIO SCHELDEMOND - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS. 

(Audio 02:08:00) 

• Tussen de provincies Zeeland, Oost-Vlaanderen en  West-Vlaanderen werd op 26 mei 

2008 een afsprakenregeling opgesteld. 

• Na de gemeenteraadsverkiezing wordt aan alle gemeentebesturen gevraagd om zich 

kandidaat te stellen door de burgemeester of een schepen voor de raad. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord om het lidmaatschap in Euregio Scheldemond te verlengen en 

duidt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) aan als vertegenwoordiger van de gemeente in de 

Scheldemondraad. 

 

 

33. AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS STUURGROEP MEETJESLAND KLIMAATGEZOND 

(Audio 02:08:15) 

• In 2017 beslisten 14 gemeenten, waaronder Maldegem, om deel te nemen aan de 

samenwerking Meetjesland Klimaatgezond. 

• Het samenwerkingsproject met Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen heeft als doel 

gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen te realiseren.  Daarbij wordt enerzijds 

ondersteuning geboden bij het opmaken van lokale klimaatactieplannen en wordt 

anderzijds ook ondersteuning geboden bij het complementeren van de 

klimaatactieplannen en het uitvoeren van klimaatacties.  Daarnaast wordt expertise rond 

lokaal klimaat- en energiebeleid opgebouwd en ter beschikking gesteld aan de 

gemeenten. 

• De samenwerking wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin twee 

vertegenwoordigers per gemeente worden aangeduid, 1 bestuurlijke en 1 ambtelijke. 

• Gelet op de nieuwe installatie van de gemeenteraad moeten er ook nieuwe 

vertegenwoordigers aangeduid worden. 

 

De gemeenteraad duidt schepen Rudi De Smet (N-VA) aan als bestuurlijk vertegenwoordiger en 

duurzaamheidsambtenaar Kelly Van Leeuwe als ambtelijk vertegenwoordiger van de Gemeente 



 

 

in de stuurgroep Meetjesland Klimaatgezond. 

 

 

34. KLEINE LANDEIGENDOM HET VOLK - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS 

(Audio 02:08:15) 

• Het gemeentebestuur is vennoot van de Kleine Landeigendom Het Volk. 

• Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur dienen de vertegenwoordigers in de Kleine 

Landeigendom Het Volk aangeduid worden. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het lidmaatschap in de Kleine 

Landeigendom Het Volk en duidt raadslid Christine Verplaetse (De Merlaan) aan als effectief en 

raadslid Kiran Van Landschoot (Open Vld) als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergadering van de Kleine Landeigendom Het Volk. 

Schepen Nicole Maenhout (N-VA) wordt aangeduid als lid van de raad van bestuur. 

 

 

35. KRINGLOOPCENTRUM MEETJESLAND - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS 

(Audio 02:21:15) 

• De samenwerkingovereenkomst van De Kringwinkel Meetjesland vzw met het 

gemeentebestuur en het O.C.M.W.-bestuur van Maldegem die loopt tot 31 december 

2019. 

• In de Algemene Vergadering van Kringloopcentrum Meetjesland dienen 1 effectief 

vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger te worden aangesteld. 

 

De gemeenteraad duidt schepen Rudi De Smet (N-VA) aan als effectief vertegenwoordiger en 

raadslid Christine Verplaetse (De Merlaan) als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergadering van Kringwinkel Meetjesland vzw. 

 

 

36. MEETJESLANDSE BOUWMAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSWONINGEN - AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGERS 

(Audio 02:27:10) 

• Het gemeentebestuur is vennoot van de Meetjeslandse bouwmaatschappij voor 

volkswoningen. 

• Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur dienen de vertegenwoordigers aangeduid te 

worden. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het lidmaatschap in de Meetjeslandse 

Bouwmaatschappij voor Volkswoningenen.  Raadslid Kiran Van Landschoot (Open Vld) wordt 

aangeduid als effectief vertegenwoordiger en raadslid Christine Verplaetse (De Merlaan) als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van de 

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen. 

Schepen Marleen Van den Bussche (De Merlaan) wordt aangeduid als vertegenwoordiger 

namens de gemeente Maldegem in de raad van bestuur. 

 

 

37. OVSG - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS 

(Audio 02:34:10) 

• De gemeente is lid van OVSG. 

• Naar aanleiding van de start van de nieuwe legislatuur dienen de vertegenwoordigers van 

de Gemeente in de algemene vergadering van OVSG te worden aangeduid. 

 



 

 

De gemeenteraad gaat akkoord om de verbintenis met de OVSG verder te zetten en duidt 

schepen Glenn Longeville (Open Vld) aan als effectief en raadslid Danny Vannevel (N-VA) als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van OVSG. 

 

 

38. REGIONALE JEUGDDIENST MEETJESLAND - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS 

(Audio 02:38:30) 

• De Regionale Jeugddienst Meetjesland schreef de Gemeente aan betreffende de 

gemeentelijke vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de Regionale Jeugddienst 

Meetjesland. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de hernieuwing van het lidmaatschap van de Regionale 

Jeugddienst Meetjesland en duidt schepen Glenn Longeville (Open Vld) aan als lid in de Raad van 

Bestuur met effectief stemrecht in de Regionale Jeugddienst Meetjesland. 

Raadslid Leandra Decuyper (CD&V) wordt aangeduid als raadgevend lid van de raad van bestuur 

zonder stemrecht. 

 

 

39. VENECO - ENERGIEHUIS - VLAAMSE ENERGIELENING - AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGERS 

(Audio 02:44:10) 

• De gemeente is aangesloten bij de door Veneco aangeboden VEA-dienstverlening. 

• De erkenning door VEA van VENECO als "Energiehuis". 

• Het kredietreglement van VEA voorziet in de samenstelling van een Kredietcommissie, die 

instaat voor het operationaliseren van de goede werking van het Energiehuis Veneco. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verderzetting van de samenwerkingsovereenkomst met 

Veneco. Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) wordt aangeduid als vertegenwoordiger en 

schepen Nicole Maenhout (N-VA) als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in 

de Kredietcommissie binnen de schoot van Veneco, dat fungeert als Energiehuis voor het VEA. 

 

 

40. VOLKSHAARD - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS 

(Audio 02:50:05) 

• Er wordt gevraagd om twee kandidaat bestuurders voor te dragen; er wordt gestreefd 

naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. 

 

De gemeenteraad beslist om de verbintenis met de Volkshaard verder te zetten en duidt raadslid 

Kiran Van Landschoot (Open Vld) aan als effectief en raadslid Christine Verplaetse (De Merlaan) 

als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. 

Raadslid Geert De Roo (De Merlaan) en schepen Nicole Maenhout (N-VA) worden aangeduid als 

mannelijke en een vrouwelijke kandidaat-vertegenwoordiger namens de gemeente Maldegem, in 

de Raad van Bestuur van de Volkshaard. 

 

 

41. CVBA WONEN – VERTEGENWOORDIGING 

(Audio 02:55:55) 

 

De gemeenteraad beslist om de verbintenis met cvba Wonen verder te zetten en duidt raadslid 

Kiran Van Landschoot (Open Vld) aan als effectief en raadslid Christine Verplaetse als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van cvba Wonen. 

Schepen Marleen Van den Bussche (De Merlaan) wordt aangeduid als vertegenwoordiger 



 

 

namens de gemeente Maldegem, in de Raad van Bestuur van cvba Wonen. 

 

 

42. POLDER VAN MALDEGEM – VERTEGENWOORDIGING 

(Audio 03:01:15) 

 

De verbintenis met de Polder van Maldegem wordt verlengd en raadslid Henk Deprest (Open Vld) 

wordt aangeduid als afgevaardigde namens de gemeente in de algemene vergadering van Polder 

van Maldegem.  Schepen Nicole Maenhout (N-VA) wordt afgevaardigd naar de raad van bestuur. 

 

 

43. REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND –VERTEGENWOORDIGING 

(Audio 03:07:15) 

• De Gemeente ontving een schrijven van Regionaal Landschap Meetjesland betreffende 

de gemeentelijke vertegenwoordiging in RLM. 

 

De verbintenis met Regionaal Landschap Meetjesland wordt verlengd en raadslid Geert De Roo 

(De Merlaan) wordt aangeduid als vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene 

vergadering en in de raad van bestuur van Regionaal Landschap Meetjesland. 

Raadslid Henk Deprest (Open Vld) wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering. 

 

 

44. SCHRIFTELIJKE VRAGEN DOOR RAADSLID LEANDRA DECUYPER (CD&V): 

(Audio 03:12:35) 

1. WERKEN SPORTHAL KLEIT 
2. SUBSIDIE PILOOTPROJECTEN BRV VOOR GEMEENTEN 

 


