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PERSNOTA GEMEENTERAAD 27 MAART 2019 

 

 

1. DE WATERGROEP - VERTEGENWOORDIGING 

• Het gemeentebestuur wordt in de vergaderingen van De Watergroep vertegenwoordigd 

door: 

- een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.  

- een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

- een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater 

• Vermits de eerstvolgende vergadering van het aandeelhoudersbestuur al op 23 april 

doorgaat, dient de aanduiding van een vertegenwoordiger te gebeuren in de huidige 

gemeenteraadszitting. 

 

De gemeenteraad beslist om het agendapunt betreffende de aanduiding van de 

vertegenwoordigers in de Watergroep bij hoogdringendheid toe te voegen aan de 

gemeenteraadsagenda van 27 maart 2019.  

 

 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO-OPNAME VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 

27 MAART 2019 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 februari 2019 om het zittingsverslag te 

vervangen door een audio- of een audiovisuele opname. 

• De notulen werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter 

beschikking gesteld van de gemeenteraad.  

• De audio-opname werd uiterlijk acht dagen voor de dag van de vergadering gepubliceerd 

op de gemeentelijke website.  De tijdsaanduidingen over de aanvang van de 

onderscheiden agendapunten werden genoteerd in het document 'Tijdsnotatie 

audioverslag GR 27 februari 2019' dat eveneens op de website gepubliceerd werd onder 

'Vergaderingen gemeenteraad'. 

 

De notulen en de audio-opname van de zitting van de gemeenteraad van 27 februari 2019 

worden goedgekeurd. 

 

 

3. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT DD. 13 MAART 2019; NOODKAPVERGUNNING 

VOOR HET KAPPEN VAN 6 POPULIEREN LANGSHEEN HET SCHIPDONKKANAAL TER 

HOOGTE VAN BERLAARS 1 TE 9991 MALDEGEM 

• De burgemeester besliste op 13 maart 2019 toelating te geven voor het vellen van 6 

bomen langsheen het Schipdonkkanaal ter hoogte van Berlaars 1 te Adegem als 

maatregel voor het wegnemen van een acuut gevaar voor de openbare veiligheid.  

• De bomen waren zwaar beschadigd en stonden gevaarlijk in de richting van de steiger en 

de aanliggende pleziervaartuigen. Bovendien was de kans zeer groot dat deze bij een 

volgende storm volledig zouden omwaaien met mogelijks materiële schade of 

lichamelijke letsels van toevallige passanten tot gevolg. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt dit burgemeestersbesluit van 13 maart 2019. 

 

 



 

 

4. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT DD. 14 MAART 2019; NOODKAPVERGUNNING 

VOOR HET KAPPEN VAN 5 POPULIEREN TE SCHORREWEG 16,  9992 MALDEGEM 

• De burgemeester besliste op 14 maart 2019 toelating te geven voor het vellen van 

5 populieren in de Schorreweg 16 te Middelburg als maatregel voor het wegnemen van 

een acuut gevaar voor de openbare veiligheid. 

• Bij de storm van het weekend van 10 maart zijn 3 bomen langsheen de Schorreweg 

uitgewaaid met beschadiging van ondergrondse leidingen tot gevolg. 2 overige bomen 

zijn gelicht, maar stonden nog overeind. Het risico was groot dat bij een volgende 

rukwind ook de 2 nog overeind staande bomen over zouden waaien, met risico voor 

verdere schade aan ondergrondse leidingen en gevaar voor passanten. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt dit burgemeestersbesluit van 14 maart 2019. 

 

 

5. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT DD. 15 MAART 2019; TOELATING NOODKAP 

VAN EEN BEUK TE VEERTIG GEMETENSTRAAT ZN TE MALDEGEM 

• De burgemeester besliste op 15 maart 2019 toelating te geven voor de noodkap van een 

beuk in de Veertig Gemetenstraat zn te Maldegem als maatregel voor het wegnemen van 

een acuut gevaar voor de openbare veiligheid. 

• De kans was zeer groot dat de boom bij een volgende storm volledig zou omwaaien met 

mogelijks materiële schade tot gevolg nl. verzakking grond in de Ede. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt dit burgemeestersbesluit van 15 maart 2019.  

 

 

6. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT DD. 15 MAART 2019; NOODKAPVERGUNNING 

VOOR HET KAPPEN VAN 11 BEUKEN EN 1 EIK IN DE AWALSTRAAT ZN TE MALDEGEM 

• De burgemeester besliste op 15 maart 2019 toelating te geven voor de noodkap van 

11 beuken en 1 eik in de Awalstraat zn te Maldegem als maatregel voor het wegnemen 

van een acuut gevaar voor de openbare veiligheid. 

• De kans is groot dat bij een volgende storm of rukwinden er nog bomen uit deze 

bomenrij omvallen met mogelijks materiële schade of lichamelijke letsels van toevallige 

passanten tot gevolg. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt dit burgemeestersbesluit van 15 maart 2019. 

 

 

7. KLACHTEN JAARVERSLAG 2018 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 28 juni 2018 om in de procesbeschrijving 

klachtenbehandeling van de behandelde klachten een verslag op te maken en dit jaarlijks 

te rapporteren aan de raden. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het klachten jaarverslag 2018. 

 

 

8. REGLEMENT OP DE TERUGBETALING VAN DIVERSE ONKOSTEN AAN DE POLITIEKE 

MANDATARISSEN 

• Het is billijk dat het gemeentebestuur (ten dele) tegemoet komt aan politieke 

mandatarissen voor de onkosten die noodzakelijk en nuttig zijn voor de uitoefening van 

hun mandaat. Kosten omwille van digitalisering en werkelijk bewezen onkosten, gemaakt 

uit hoofde van hun mandaat als raadslid, kunnen op basis van dit reglement terug 

betaald worden.  



 

 

• Het bedrag kan door de betrokken mandataris niet ingebracht worden in de individuele 

aftrekbare kosten van zijn of haar belastingsaangifte.  

 

Het reglement op de terugbetaling van diverse onkosten aan de politieke mandatarissen wordt 

vastgesteld.  

 

 

9. STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING HUYSMAN : PRINCIPIËLE BESLISSING 

• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de naam "Ter Walle" toe te 

kennen. 

 

De gemeenteraad kent principieel de naam "Ter Walle" toe aan de straat in de verkaveling 

Huysman. 

 

 

10. GOEDKEURING ONTWERP VAN DADING IN BIMMO DOSSIER - STOPZETTING BEROEP TOT 

VERNIETIGING BIJ DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 Het BIMMO project betreft de bouw van 60 wooneenheden, deels assistentiewoningen, 

deels meergezinswoningen, gelegen te Adegem tussen N9 en Adegem-dorp evenals 

tussen het CC Den Hoogen pad en de pastorijwoning Adegem. 

 Het schepencollege heeft hiertoe op 19 maart 2018 vergunning geweigerd. BIMMO bvba 

bekwam in beroep een vergunning via de bestendige deputatie. Tegen die 

vergunningsbeslissing is het gemeentebestuur in beroep gegaan op 26 oktober 2018 bij 

de raad voor vergunningsbetwistingen. 

 De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zitting van 25 september 2018 om ook in 

beroep te gaan tegen de beslissing van de bestendige deputatie om een 

stedebouwkundige vergunning te verlenen aan het bouwproject van Bimmo bvba. 

 Na overleg besliste het schepencollege in zitting van 26 februari 2019 om, mits 

aanpassing van de plannen, het advocatenkantoor een ontwerp van dading te laten 

opstellen, om het schorsend beroep ondertussen stop te zetten en om het 

vernietigingsberoep te beëindigen eenmaal de dadingovereenkomst door alle partijen 

zou zijn ondertekend.  Ondertussen engageerde BIMMO NV zich om nog geen 

uitvoerende handelingen te stellen. De aangepaste plannen en de aanvaarding van een 

financiële last verantwoorden deze dading. 

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp van dadingovereenkomst in het 

BIMMO-dossier.  

 

 

11. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "TRANSFORMATIE EN UITBREIDING BEDRIJVENPARK 

MALDEGEM", MET INBEGRIP VAN DE AANSLUITING OP DE GEWESTWEGEN N9 EN N 44 

• Op 17 december 2008 werd de afsprakennota voor de ontwikkeling van een PRUP 

regionaal bedrijventerrein goedgekeurd. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 22 februari 2018 om de aanpassing van het 

bedrijventerrein, wegenis fase 1 en fase 2 goed te keuren. 

• Met het oog op de ontsluiting van het bedrijventerrein Maldegem op de gewestwegen  

N 9 en N 44, werd tussen het Vlaamse Gewest, de dienstverlenende vereniging Veneco, 

het Gemeentebestuur van Maldegem en Aquafin nv, een samenwerkingsovereenkomst 

opgesteld. 

 

De samenwerkingsovereenkomst "Transformatie en uitbreiding bedrijvenpark Maldegem" 

met inbegrip van de aansluiting op de gewestwegen N 9 en N 44, ter verbetering van de 



 

 

ontsluiting van de tewerkstellingszone, tussen het Vlaamse gewest, Veneco, het 

gemeentebestuur van Maldegem en Aquafin NV wordt goedgekeurd. 

 

 

12. SANERING WATEROVERLAST 'T RIVIERENHOF - AKTE 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 22 november 2018 om de aankoop van grond in 

't Rivierenhof, voor het bouwen van een overstortinstallatie voor regenwater op de 

waterloop 4.12 de Ede goed te keuren. 

• De gemeente koopt 37 m² in het grotere perceel Maldegem aan van de NV Terra² uit 

Kortemark, mits de aankoopprijs van 11.424,42 euro. 

• Onder bijzondere voorwaarden in de akte wordt op het perceel 828 S een 

erfdienstbaarheid ten voordele van De Watergroep vermeld (voor de wateraansluiting 

van de bouwpercelen) en een erfdienstbaarheid ten voordele van de gemeente en 

Aquafin voor de toegang tot de overstortconstructie. 

• In de verkoopakten van de aanpalende verkaveling (lot 30 a en lot 30b) zullen deze 

erfdienstbaarheden ook worden opgenomen. 

• De aankoop gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk voor de optimaliseren van de 

openbare riolering en het bestrijden van wateroverlast. 

 

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed voor de aankoop van 37 m² grond aan de NV 

Terra² uit Kortemark, mits de aankoopprijs van 11.424,42 euro, voor het bouwen van een 

overstortconstructie op de Ede in het Rivierenhof. 

 

 

13. ERKENNING NIEUW SPORTRAADBESTUUR 

• De sportraad is het adviesorgaan voor alle aangelegenheden rond het thema sport, het 

wordt in het begin van een nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. 

• 20 personen stelden zich kandidaat als lid sportraadbestuur.  De schepen van sport en de 

gemeentelijke sportambtenaar maken deel uit van het sportraadbestuur, maar hebben 

geen stemrecht. Zij wonen de vergadering bij als waarnemer. 

 

De gemeenteraad erkent de nieuwe samenstelling van het sportraadbestuur.  

 

 
14. STATUTEN AGB _ GOEDKEURING VAN DE AANPASSING 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 27 februari 2019 de statuten van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Maldegem goed. 

• De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem verleende in haar 

zitting van 18 maart 2019 een gunstig advies aan het voorstel van statutenwijziging.  

• De aanpassingen hebben betrekking op de aankoopprocedure waardoor deze in het AGB 

en de gemeente grotendeels gelijk loopt. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van de statuten van AGB Maldegem.  

 

 

15. BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE-AGB MALDEGEM - GOEDKEURING 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 februari 2019 de aangepaste statuten van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem goed te keuren. 

• De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem verleende in haar 

zitting van 18 maart 2019 een gunstig advies aan de voorgestelde wijziging van de 

beheersovereenkomst.  



 

 

• De aanpassingen hebben betrekking op de delegatie van het budgethouderschap en de 

invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’.  Dit werd gelijks gesteld met de gemeente en 

het het OCMW. 

 

De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst met AGB Maldegem goed. 

 

 

16. GOEDKEURING EN VASTSTELLING JAARREKENING 2018 EN STATUTENWIJZIGING ILV 

BURENSPORTDIENST MEETJESLAND 

• 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 statuten bepalen dat de rekeningen van de interlokale vereniging en de bestemming 

van het resultaat jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten voorgelegd dient te worden. 

 

De jaarrekening 2018, het bijhorend jaarverslag en de statutenwijziging van de Interlokale 

Vereniging "Burensportdienst Meetjesland" wordt goedgekeurd. 

 

 

17. KERKFABRIEK SINT-ADRIANUS- ADVIES JAARREKENING 2018 

• De jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 4.032,52 euro. 

• De exploitatietoelage voor het jaar 2018 bedraagt 12.097,23 euro en overschrijdt 

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

meerjarenplanning 2014-2019 vastgelegd op 18.185,37 euro. 

 

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

Sint Adrianus te Adegem. 

 

 

18. KERKFABRIEK SINT-BARBARA - ADVIES JAARREKENING 2018 

• De jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 36.638,14 euro. 

• De exploitatietoelage voor het jaar 2018 bedraagt 32.853,82 euro en overschrijdt 

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

meerjarenplanning 2014-2019 vastgelegd op 33.709 euro. 

 

De gemeenteraad verleent een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2018 van de 

kerkfabriek van Sint-Barbara te Maldegem. 

 

 

19. KERKFABRIEK HH PETRUS EN PAULUS - ADVIES JAARREKENING 2018 

• De jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 553,54 euro. 

• De exploitatietoelage voor het jaar 2018 bedraagt 0 euro en overschrijdt daarmee niet de 

raming van de exploitatietoelage, zoals in de strategische meerjarenplanning 2014-2019 

vastgelegd op 0 euro. 

 

De gemeenteraad verleent een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2018 van de 

kerkfabriek van de HH Petrus en Paulus te Middelburg. 

 

 

20. KERKFABRIEK SINT JOZEF - ADVIES JAARREKENING 2018 



 

 

• De jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 23.055,93 euro. 

• De exploitatietoelage voor het jaar 2018 bedraagt 0 euro en overschrijdt daarmee niet de 

raming van de exploitatietoelage, zoals in de strategische meerjarenplanning 2014-2019 

vastgelegd op 0 euro. 

 

De gemeenteraad verleent een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2018 van de 

kerkfabriek van Sint-Jozef te Donk. 

 

 

21. KERKFABRIEK SINT-VINCENTIUS - ADVIES JAARREKENING 2018 

• De jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 15.328,72 euro 

• De exploitatietoelage voor het jaar 2018 bedraagt 18.977,09 euro en overschrijdt 

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

meerjarenplanning 2014-2019 vastgelegd op 21.348 euro. 

 

De gemeenteraad verleent een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2018 van de 

kerkfabriek van Sint-Vincentius à Paulo te Kleit. 

 

 

22. GEMEENTEBELASTING OP DE VESTIGING VAN NIET-COMMERCIËLE RECHTSPERSONEN: 

INTREKKING 

• Het belastingreglement van 22 oktober 2015 stelt dat voor de aanslagjaren 2015 tot en 

met 2019 ten behoeve van de gemeente Maldegem, een belasting geheven wordt op de 

vestigingen van niet-commerciële rechtspersonen.  

• Het reglement is er gekomen naar aanleiding van het reglement voor de belasting op de 

natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het 

grondgebied van de gemeente en zo een gelijke behandeling te voorzien van de 

rechtspersonen.  

• Aangezien de Raad van State het reglement voor de belasting op de natuurlijke en 

rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de 

gemeente - aanslagjaar 2014 vernietigd heeft en er geen nieuw reglement gestemd werd 

voor aanslagjaar 2018, lijkt het ons aangewezen om het reglement voor de 

gemeentebelasting op de vestiging van niet-commerciële rechtspersonen in te trekken en 

zo opnieuw een gelijke behandeling te voorzien van de rechtspersonen.  

• Het kohier zou voor aanslagjaar 2018, 32 belastingplichtigen bevatten wat neerkomt op 

800,00 euro.  

 

Het besluit van 22 oktober 2015 betreffende de gemeentebelasting op de vestiging van niet-

commerciële rechtspersonen voor aanslagjaren 2018 en 2019 wordt ingetrokken.  

 

 

23. GEMEENTEBELASTING OP AFGIFTE VAN ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN: GEWONE 

- DRINGENDE - EXTREEM SPOED LEVERING MALDEGEM - ZEER EXTREEM SPOED LEVERING 

BRUSSEL 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 22 november 2018 de gemeentebelasting op de 

afgifte van elektronische identiteitskaarten goed te keuren. 

• Uit nazicht blijkt dat de vergoeding die gevraagd wordt bovenop de kostprijs 

aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken voor de afgifte van biometrische 

vreemdelingenkaarten (4,50 euro) lager is dan deze die wordt gevraagd voor het 

afleveren van elektrische identiteitskaarten voor Belgen en niet-biometrische 

vreemdelingenkaarten. 



 

 

• Het tarief voor de afgifte van biometrische vreemdelingenkaarten wordt aangepast zoals 

gevraagd door het Agentschap binnenlands bestuur.   

 

De gemeenteraad stelt het gewijzigd reglement houdende het instellen van een 

gemeentebelasting op de afgifte van elektronische identiteitskaarten vast. 

 

 

24. GECORO - SAMENSTELLING - AANDUIDING MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN 

• De Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening voorziet in de oprichting van een Gemeentelijke 

Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro). In de Gecoro worden verschillende 

maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd en een aantal deskundigen. 

 

De gemeenteraad beslist dat volgende maatschappelijke geledingen worden aangeschreven om 

deel uit te maken van de Gecoro: 

- de milieu- en natuurverenigingen 

- de verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van 

handelaars of landbouwers 

- de verenigingen van handelaars 

- de verenigingen van landbouwers 

- de verenigingen van werknemers 

 

 

25. LOGO GEZOND+ VZW - ONDERTEKENING CHARTER EN AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGER(S) 

• De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zitting van 28 februari 2018 om voor het 

werkjaar 2018 niet in te tekenen op de samenwerkingsovereenkomst met LogoGezond+, 

regio Meetjesland, en derhalve geen financiële bijdrage te betalen. 

• De gemeente Maldegem was sinds 2010 lid van Logo Gezond+ vzw.  In tegenstelling tot 

de andere acht lokale besturen sloot Maldegem geen nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst af in 2018. 

• De vereniging is het regionaal aanspreekpunt voor het Vlaams preventieve 

gezondheidsbeleid en draagt bij tot het realiseren van de Vlaamse 

gezondheidsdoelstelling dankzij lokale samenwerking en overleg. 

• Binnen de 4 maanden na installatie van de nieuwe bestuursploeg, dienen de nieuwe 

vertegenwoordigers in de vzw. te worden aangeduid.  Er wordt gevraagd een 

vertegenwoordiger (gemeenteraadslid of schepen) en eventueel een plaatsvervanger aan 

te duiden. 

• De gemeente en het OCMW hadden voorheen afzonderlijke vertegenwoordigers in de 

algemene vergadering, nu wordt gevraagd om één gemeenschappelijke 

vertegenwoordiger af te vaardigen. 

• Op basis van het bevolkingsaantal op 1/1/2018 betekent de ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst (aan € 0,12/inwoner) een kostprijs van € 2.841,60. 

 

De gemeenteraad beslist om het lidmaatschap van Logo Gezond+ niet te verlengen, maar duidt 

wel schepen Marleen Van den Bussche en raadslid Christine Verplaetse aan als 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Logo Gezond+ voor 

de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

 

 

26. DE LIJN - AANDUIDEN GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(S) 

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

aangeduid worden 



 

 

• Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd om voor de Lijn voor te dragen : 

- een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

- een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het lidmaatschap in De Lijn en duidt de 

schepenen Jason Van Landschoot en Nicole Maenhout aan als vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van De Lijn voor de periode van heden tot het 

einde van de gemeentelijke legislatuur. 

 

 

27. VVSG - VERTEGENWOORDIGING 

• Het gemeentebestuur wordt bij VVSG vertegenwoordigd door : 

- een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

- een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

• Het gemeentebestuur mag tevens voordragen: 

- een vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

- een kandidaat of plaatsvervangend lid in het Provinciaal Managementcomité 

 

De gemeenteraad duidt burgemeester Bart Van Hulle en raadsvoorzitter Peter Van Hecke aan 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van de VVSG voor de 

periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

Bart Van Hulle wordt tevens voorgedragen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de 

VVSG en kandidaat of plaatsvervangend lid in het Provincial Managementcomité voor de periode 

van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

 

 

28. VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN (VVOG) - VERTEGENWOORDIGING 

• Het gemeentebestuur wordt in de Vereniging voor Openbaar Groen vertegenwoordigd 

door: 

- een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

- een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

• Tevens mogen voorgedragen worden: 

- een kandidaat voor de raad van bestuur 

- een kandidaat in het financieel comité 

 

De gemeenteraad duidt de schepenen Jason Van Landschoot en Rudi De Smet aan als 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Vereniging voor 

Openbaar Groen. Jason Van Landschoot wordt tevens voorgedragen als vertegenwoordiger in de 

raad van bestuur van de VVOG, raadslid Annuska Van Hoorebeke wordt voorgedragen als 

vertegenwoordiger in het financieel comité van de VVOG. 

 

 

29. VZW RATO - AANDUIDEN GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(S) 

• Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd om voor vzw Rato voor te dragen : 

- een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering  

- een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. 

- een kandidaat bestuurder 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het lidmaatschap in de vzw Rato. 

Schepen Rudi De Smet en raadslid Henk Deprest worden aangeduid als vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen. Henk Deprest wordt voorgedragen als 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur voor de periode van heden tot het einde van de 



 

 

gemeentelijke legislatuur. 

 

 

30. VZW DE BOSGROEP OOST-VLAANDEREN NOORD - AANDUIDEN GEMEENTELIJKE 

VERTEGENWOORDIGERS 

• Aan het gemeentebestuur wordt gevraagd om voor De Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 

vzw voor te dragen : 

- een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.  

- een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. 

- een kandidaat bestuurder 

- een plaatsvervangend kandidaat bestuurder 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het lidmaatschap in De Bosgroep Oost-

Vlaanderen Noord vzw. en duidt schepen Rudi De Smet aan als effectief vertegenwoordiger van 

de gemeente in de algemene vergadering.  Raadsldi Henk Deprest wordt aangeduid als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger, Rudi De Smet wordt tevens voorgedragen als lid van de 

raad van bestuur, Henk Deprest als plaatsvervangend lid. 

 

 

31. WOONWIJZER MEETJESLAND - AANDUIDING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(S) 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 26 april 2018 de subsidieaanvraag Wooncentrum 

Meetjesland en verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband tot einde 

2019 van Wooncentrum Meetjesland goed te keuren. 

• Het gemeentebestuur wordt in het Wooncentrum Meetjesland vertegenwoordigd door: 

- een vertegenwoordiger in het beheerscomité.  

- een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité. 

- een vertegenwoordiger in het intergemeentelijk overleg sociale huisvesting 

 

Schepen Nicole Maenhout wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in het 

beheerscomité van het Wooncentrum Meetjesland, raadslid Kiran Van Landschoot als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger.  Nicole Maenhout wordt eveneens aangeduid als 

vertegenwoordiger in het intergemeentelijk overleg sociale huisvesting van Wooncentrum 

Meetjesland. 

 

 

32. TOERISME MEETJESLAND - AANDUIDING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS 

• Het gemeentebestuur wordt in de vzw. Toerisme Meetjesland vertegenwoordigd door: 

- een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering (meestal de schepen van toerisme).  

- een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. 

- een kandidaat bestuurder 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het lidmaatschap in de vzw Toerisme 

Meetjesland. 

Schepen Peter Van Hecke wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in 

de algemene vergadering, raadslid Katleen De Kesel als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad draagt Peter Van Hecke tevens voor als lid van de raad van bestuur van de vzw  

Toerisme Meetjesland. 

 

 

33. CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS 



 

 

• Het Centrum voor Basiseducatie vzw vraagt dat de gemeente een vertegenwoordiger en 

een plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduidt en deelt mee dat een bestuurder kan 

voorgedragen worden. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het lidmaatschap in het Centrum voor 

Basiseducatie vzw. 

Schepen Glenn Longeville wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in 

de algemene vergadering, raadslid Danny Vannevel als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad draagt Glenn Longeville tevens voor als vertegenwoordiger namens de 

gemeente Maldegem in de raad van bestuur van het Centrum voor Basiseducatie. 

 

 

34. ZEFIER - ALGEMENE VERGADERING- AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS 

• De gemeente Maldegem is vennoot van de cvba Zefier (vroeger Finiwo). 

• Na de vernieuwing van de gemeenteraad wordt de Raad van Bestuur en de algemene 

vergadering van cvba Zefier vernieuwd. 

• De raad van bestuur van Zefier heeft in haar midden een overgangscomité opgericht 

belast met de selectie van 15 kandidaat-bestuurders onder de 169 gemeenten-vennoten. 

Aldus moet de Gemeente zelf geen voordracht doen en is er geen gegarandeerde 

vertegenwoordiging binnen de raad van bestuur. 

 

De gemeenteraad duidt raadslid Annuska Van Hoorebeke aan als volmachthouder van de 

gemeente Maldegem om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene 

vergaderingen van de cvba Zefier.  Raadsvoorzitter Peter Van Hecke wordt aangeduid als 

plaatsvervangend volmachthouder. 

 

 

35. AANDUIDEN GEMEENTELIJKE MANDATARIS VOOR BEKKENBESTUUR VAN HET BEKKEN 

VAN DE BRUGSE POLDERS 

• Het gemeentebestuur ontving een brief vanwege de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen, voorzitter van het bekkenbestuur van het bekken van de Brugse Polders, 

inzake de afwaardiging in het bekkenbestuur.  

 

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het bekken van 

de Brugse Polders onder voorzitterschap van de gouverneur en duidt schepen Nicole Maenhout 

aan als effectief vertegenwoordiger, schepen Jason Van Landschoot als plaatsvervanger. 

 

 

36. AANDUIDEN GEMEENTELIJKE MANDATARIS VOOR BEKKENBESTUUR VAN HET BEKKEN 

VAN DE GENTSE KANALEN 

• Het gemeentebestuur ontving een brief vanwege de waarnemend provinciegouverneur 

van Oost-Vlaanderen, voorzitter van het bekkenbestuur van het bekken van de Gentse 

Kanalen, inzake de afvaardiging in het bekkenbestuur. 

 

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het bekken van 

de Gentse Kanalen onder voorzitterschap van de gouverneur. Schepen Nicole Maenhout wordt 

aangeduid als effectief vertegenwoordiger, schepen Jason Van Landschoot als plaatsvervanger. 

 

 

37. DE WATERGROEP - VERTEGENWOORDIGING 

• Het gemeentebestuur wordt in De Watergroep vertegenwoordigd door: 

- een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.  



 

 

- een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

- een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater 

 

Schepen Jason Van Landschoot wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in de 

Algemene Vergadering van de Watergroep, schepen Nicole Maenhout als plaatsvervanger. Jason 

Van Landschoot wordt ook aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in het 

aandeelhoudersbestuur drinkwater van de Watergroep. 

 

 

38. SCHRIFTELIJKE VRAGEN :   

• DOOR RAADSLID STEFAAN STANDAERT (GROEN) : 

Parkeersituatie Kannunik Andrieslaan 

• DOOR RAADSLID VALERIE TAELDEMAN (CD&V) : 

Voorstellen sociale woonwijk ’t Veldeken 

• DOOR RAADSLID ANNEKE GOBEYN (CD&V) : 

Voorstel tot het indienen van leader projecten Groot-Maldegem 

 


