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PERSNOTA GEMEENTERAAD 24 APRIL 2019 

 

 
1. MEDEDELINGEN AAN DE RAAD 

 
 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO-OPNAME VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN  
27 MAART 2019 

• Het 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-opnames werden per agendapunt uiterlijk acht dagen voor de dag van de vergadering 
gepubliceerd op de gemeentelijke website onder 'Vergaderingen gemeenteraad'.  De 
tijdsaanduidingen over de aanvang van de onderscheiden agendapunten werden genoteerd in 
het document 'Tijdsnotatie audioverslag GR 27 maart 2019' dat eveneens op de website 
gepubliceerd werd onder 'Vergaderingen gemeenteraad'. 

 
De gemeenteraad keurt de notulen en de audio-opname van de zitting van de gemeenteraad van 
27 maart 2019 goed. 
 

 
3. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE DE 

INVOER VAN HET PARKEREN OP DE VERHOOGDE BERM IN HET KRAKKEVELD OP HET 
PLEINTJE GELEGEN TER HOOGTE VAN DE WONING NR. 33 

• De gemeenteraad keurde het politiereglement inzake de invoering plaatselijk verkeer in de 
nieuwe verkaveling Bezembinderstraat en Krakkeveld in zitting  van 10 september 1997 goed. 

• De gemeenteraad keurde het politiereglement inzake de invoering zone 30 in de wijk 
Krakkeveld - Bezembinderstraat in zitting van 22 december 1999 goed. 

• De gemeenteraad keurde het gecoördineerd politiereglement betreffende de afbakening van de 
bebouwde kommen in Maldegem in zitting van 23 maart 2017 goed. 

• Gezien het, volgens de wegcode, niet toegelaten is om binnen de bebouwde kom op de 
verhoogde berm te parkeren, dienen de voertuigen langs de rijbaan te worden geparkeerd. 
Doordat het aantal voertuigen toegenomen is en de reglementaire parkeercapaciteit beperkt is, 
wordt de vraag gesteld om het parkeren op één van de pleinen in het Krakkeveld toe te laten.  

• Naar aanleiding van verschillende meldingen en vragen om het plein in Krakkeveld her in te 
richten werd op 12 februari 2019 een overleg georganiseerd door de jeugddienst. 

• Om tegemoet te komen aan de beperkte parkeercapaciteit werd er onderzocht om een aantal 
parkeerplaatsen in te richten op het kleinste plein gelegen in het Krakkeveld. Uit nader 
onderzoek is gebleken dat er een 7 tal parkeerplaatsen zouden kunnen worden gerealiseerd. 
Op het andere plein worden er geen parkeervoorzieningen getroffen. Gezien ook dit plein 
verhoogd is aangelegd en gelegen is binnen de bebouwde kom, is het, volgens de wegcode, 
verboden om op deze locatie te parkeren. Er zullen geen infrastucturele maatregelen worden 
getroffen om het wildparkeren tegen te houden. In geval van parkeeroverlast dient de lokale 
politie op te treden.   

• Ten slotte wordt de vraag gesteld om in Krakkeveld ofwel een parkeerverbod voor 
vrachtwagens in te stellen ofwel een tonnagebeperking in te voeren. Naar de toekomst toe zal 
er een onderzoek worden opgestart om in bebouwde kommen een parkeerverbod voor 
vrachtwagens in te stellen. Krakkeveld zal in dit onderzoek mee worden opgenomen. Daarnaast 
wenst de dienst mobiliteit op te merken dat een vrachtwagen binnen de bebouwde kom niet 
langer dan 8 uur mag parkeren.  
 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van het parkeren op de verhoogde berm in 
Krakkeveld op het pleintje gelegen ter hoogte van de woning nr. 33 goed. 
 
 



 

 

4. ONDERWIJS - AMWD - JAARVERSLAG & FINANCIEEL VERSLAG 2018 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 29 juni 2011 de oprichting van een interlokale 

vereniging Academie Muziek, Woord & Dans en de statuten en het huishoudelijk reglement van 
deze vereniging goed te keuren. 

• Het jaarverslag 2018 van de Interlokale Vereniging voor Muziek, Woord & Dans van de 
Academie Aalter werd gepresenteerd op het beheerscomité van de interlokale vereniging op 
19 februari 2019. 

• Het jaarverslag omvat ook het financieel verslag van de vereniging. Hieruit blijkt dat de 
inkomsten € 40.832,37 bedragen terwijl deze geraamd werden op € 41.800. 

• De uitgaven bedragen € 55.176,49, terwijl deze geraamd werden op € 72.465,96. De bijdrage 
voor Maldegem in de werkingskosten bedraagt € 1.688,31. 

• Dit jaarverslag werd besproken en goedgekeurd op het beheerscomité van de Interlokale 
Vereniging AMWD dd. 19 februari 2019. 

 
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2018, waarvan het financieel verslag 2018 deel uitmaakt, van 
de interlokale vereniging 'Academie voor Muziek, Woord en Dans Aalter', goed. 
 

 
5. ONDERWIJS - AMWD - WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT - 

VASTSTELLING. 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 29 juni 2011 de oprichting 'Academie Muziek Woord en 

Dans – de oprichting interlokale vereniging - de statuten & huishoudelijk reglement – de 
aanduiding van de vertegenwoordigers' goed te keuren. 

• Op de vergadering van het beheerscomité van de interlokale vereniging AMWD van 19 februari 
2019 werd voorgesteld de statuten en het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging 
te wijzigen. 

• De voorgestelde wijzigingen werden besproken en goedgekeurd op de vergadering van het 
beheerscomité van de interlokale verenging AMWD dd 19 februari 2019  

 
De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van de interlokale 
vereniging 'Academie Muziek Woord Dans' goed. 
 

 
6. AGB JAARREKENING 2018 - ADVIES 
• De jaarrekening werd vastgesteld door de Raad van Bestuur in zitting van 16 april 2019. 
• De commissaris revisor heeft de jaarrekening gecontroleerd.  

 
De gemeenteraad geeft positief advies over de jaarrekening BBC 2018 van het AGB Maldegem en 
keurt de jaarrekening 2018 volgens de vennootschapswetgeving goed aan de hand van het verslag 
van de commissaris. 
De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf Maldegem. 

 
 

7. AANPASSING TARIEFREGLEMENT AGB MALDEGEM 
• Het tarief van de gemeente wordt verhoogd voor de sporthal MEOS. 
• Een verhoging van het tarief aan de gemeente voor het gebruik van de zalen van sporthal 

MEOS in 2019 is aangewezen. Het huidig tarief weerspiegelt niet de kostprijs. 
 
De gemeenteraad keurt het voorstel van de tarieven van de gemeente voor het gebruik van de zalen 
van sporthal MEOS goed met ingang van 1 mei 2019:  
 

 
8. RETRIBUTIEREGLEMENT DEBITEURENBEHEER - INNINGSKOSTEN FISCALE EN NIET-

FISCALE VORDERINGEN 
• In het kader van de invordering van niet-fiscale en fiscale schuldvorderingen maakt de 

gemeente Maldegem in de diverse stadia van het invorderingsprocedure administratieve 
kosten. De gemeente wenst deze kosten geheel of ten dele door te rekenen aan de wanbetaler. 
In het verleden werd dit reeds opgenomen in verschillende retributiereglementen.   

• Op heden wordt voor niet-fiscale vorderingen een aanmaningskost van 11,46 euro gevraagd bij 
de aangetekende zending (tweede aanmaning), bestaande uit 5 euro administratieve kost en de 
kost van de aangetekende zending.  



 

 

• Bij dit alles dient te worden benadrukt dat als een burger die van goede wil is 
betalingsmoeilijkheden ondervindt, deze steeds de kans zal krijgen om een betalingsregeling af 
te spreken. De financieel directeur is steeds bereid om een afbetalingsplan toe te staan 
wanneer de debiteur blijk geeft van goede trouw en een redelijke termijn wordt voorop gesteld.  

• Dit reglement bepaalt de retributies die de meerkost voor de administratie vergoeden voor de 
invordering van schulden wanneer de debiteur duidelijk onwillig is. Het betreft vermijdbare 
kosten die de wanbetaler door eigen nalatigheid of inertie heeft veroorzaakt. Het is evident dat 
de debiteur zelf de gevolgen draagt van zijn eigen handelen of gebrek daaraan.  

• Het lijkt redelijk om een administratieve kost te vragen vanaf de 2de aanmaning van minstens 
5 euro  

 
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor inningskosten van fiscale en niet-fiscale 
vorderingen goed.  
 

 
9. GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN 

ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE - 
AANSLAGJAAR 2015 - INTREKKING EN BESLISSING TOT TERUGBETALING CONFORM 
ARTIKEL 1235 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 22 oktober 2015 het belastingreglement betreffende de 
gemeentebelasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit 
uitoefenen op het grondgebied van de gemeente goed. Met dit belastingreglement werd voor 
het aanslagjaar 2015 een algemene belasting op de economische activiteit geheven. 

• Op 18 december 2015 werd het verzoekschrift tot nietigverklaring van het 
gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2015 verzonden naar de griffie bij de Raad van State. 

• De gemeenteraad is van oordeel dat, in toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur en 
ter behartiging van het algemeen belang, het gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2015 
betreffende de gemeentebelasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische 
activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente, moet worden ingetrokken.  

• Door de intrekking van het belastingreglement door de gemeenteraad, wordt de wettelijke 
grondslag voor de ingekohierde en betaalde belastingaanslagen teniet gedaan. Aangezien 
daardoor een onverschuldigde betaling van de belasting ontstaat en de betaling van de 
betreffende belastingen is gebeurd zonder oorzaak, dienen de op basis van dit 
belastingreglement betaalde belastingen onverwijld te worden terugbetaald. De 
onverschuldigde betaalde belasting zal worden terugbetaald aan de respectievelijke 
belastingplichtige nadat laatstgenoemde (schriftelijk) heeft bevestigd dat de terugbetaling kan 
gebeuren op het rekeningnummer dat samen met het terug te betalen bedrag, voorafgaandelijk 
aan de terugbetaling, aan de belastingplichtige zal worden meegedeeld.  

 
De gemeenteraad beslist om het belastingreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 
22 oktober 2015 betreffende de gemeentebelasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een 
economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente, in te trekken. 
De intrekking heeft uitwerking op de datum van de gemeenteraadsbeslissing tot intrekking. 
De gemeente zal onverwijld overgaan tot terugbetaling van de, ingevolge de intrekking van het 
belastingreglement, onverschuldigd betaalde belastingen.  
 

 
10. VASTSTELLING REKENING 2018 POLITIEZONE MALDEGEM 
• De bijzonder rekenplichtige heeft de jaarrekening opgesteld. 
• Q&A bedrijfsrevisoren hebben deze gecontroleerd.  
• Het College van burgemeester en schepenen heeft op 2 april 2019 positief advies verleend. 

 
De gemeenteraad beslist om de begrotingsrekening van de politiezone Maldegem over het dienstjaar 
2018 goed te keuren.  
 
 

11. EERSTELIJNSZONE - AANDUIDING VERTEGENWOORDGIERS 
• De gemeente Maldegem maakt deel uit van de eerstelijnszone West-Meetjesland met de 

gemeenten Aalter en Lievegem. 
• Elke eerstelijnszone wordt aangestuurd door een zorgraad waar vertegenwoordigers van lokale 

besturen, zorg- en welzijnsactoren en personen met een zorg- en ondersteuningsnood in 
zetelen. 



 

 

• Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de gemeente Maldegem twee mensen af te 
vaardigen in de zorgraad. Binnen de eerstelijnszone – west, waartoe onze gemeente behoort is 
er een consensus om aan de gemeentebesturen de vraag te stellen om te opteren voor een 
‘gemengde’ samenstelling, met name een leidend ambtenaar en een mandataris. 

• Binnen de cluster lokale besturen voor eerstelijnszone west-Meetjesland kunnen twee leden per 
lokaal bestuur worden afgevaardigd.  Het is aangewezen en afgesproken binnen de zorgraad 
om te kiezen voor één mandataris en één ambtenaar. 

• Uiterlijk op 31 oktober 2019 moet de samenstelling van de voorlopige zorgraad worden 
doorgestuurd naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om volgende kandidaten aan te duiden 
voor de voorlopige zorgraad van de eerstelijnszone West-Meetjesland: 
Koen Cromheecke, als leidend ambtenaar en Kiran Van Landschoot (Open Vld) als politiek 
afgevaardigde. 

 
De gemeenteraad stelt de heer Koen Cromheecke, hoofd sociale dienst en raadslid Kiran Van 
Landschoot aan als vertegenwoordigers voor de gemeente Maldegem in de zorgraad van de 
eerstelijnszone West-Meetjesland. 
 

 
12. AANDUIDING VAN EEN GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER IN DE STUURGROEP 

VAN HET LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED VAN REGIONAAL LANDSCHAP 
MEETJESLAND (RLM) 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 oktober 2016 de samenwerkingsovereenkomst 
Landschapspark Drongengoed goed te keuren. 

• De gemeenteraad besliste  in zitting van 27 februari 2019 akkoord te gaan om de verbintenis 
met Regionaal Landschap Meetjesland te verlengen en raadslid Geert De Roo aan te stellen als 
vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene vergadering van Regionaal 
Landschap Meetjesland en raadslid Henk Deprest aan te duiden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.  Geert De Roo werd tevens voorgedragen als vertegenwoordiger namens 
de gemeente, in de raad van bestuur van Regionaal Landschap Meetjesland. 

• Bij mail van 4 april 2019 deelde Regionaal Landschap Meetjesland vzw. (RLM) mee dat een 
nieuwe projectcoördinator voor het landschapspark Drongengoed werd aangeworven en vanaf 
2 mei zal starten. 

• Voor de stuurgroep werd nog geen politieke vertegenwoordiger aangeduid, dit wordt gevraagd 
in de hoger vermelde mail van 4 april, het mag de burgemeester of een schepen zijn.  
Duurzaamheidsambtenaar Franky Vandycke volgt het project op vanuit de gemeentelijke 
administratie. 

• Het college van burgemeester en schepenen draagt burgemeester Bart Van Hulle voor als 
politiek vertegenwoordiger van de gemeente in de stuurgroep voor het Landschapspark 
Drongengoed van RLM. 

 
De gemeenteraad duidt burgemeester Bart Van Hulle aan als vertegenwoordiger namens de 
gemeente in de stuurgroep Landschapspark Drongengoed van Regionaal Landschap Meetjesland. 

 
 

13. SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN RAADSLEDEN: 
- raadslid Stefaan Standaert (Groen): Parkeermaatregelen in Kan. Andrieslaan 
- raadslid Leandra Decuyper (CD&V): Verkeersveiligheid kruispunt Doornstraat -Kleitkalseide 

- Lievevrouwdreef 
 


