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PERSNOTA GEMEENTERAAD 29 MEI 2019 

 

 

1. MEDEDELINGEN AAN DE RAAD 

• De burgemeester nam op 16 mei 2019 een besluit met maatregelen in het kader van het 

waarborgen van de openbare gezondheid naar aanleiding van de vaststelling van 

asbestvezels ter hoogte van site sporthal de berken te Kleit. 

• De burgemeester nam op 17 mei 2019 een besluit met bijkomende maatregelen in het 

kader van het waarborgen van de openbare gezondheid naar aanleiding van de 

vaststelling van asbestvezels ter hoogte van site sporthal de berken te Kleit. 

◦ Om de openbare veiligheid en de gezondheid te vrijwaren besloot de burgemeester 

om bij hoogdringendheid 

▪ de door asbestvezels gecontamineerde omgeving rond de sporthal De Berken, 

Kleitkalseide 109 te Maldegem gecontroleerd en professioneel te laten reinigen. 

En dit onmiddellijk na gunning van deze opdracht aan de firma Recon 

lnternational Group door het college van burgemeester en schepenen van het 

gemeentebestuur Maldegem. 

▪ En dit binnen de 24 uur na betekening van dit besluit. 

◦ Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de kosten te verhalen op de 

aansprakelijke. 

◦ De perimeter in de onmiddellijke omgeving van sporthal De Berken, Kleitkalseide 109, 

9990 Maldegem zoals vastgesteld bij burgemeestersbesluit van 16 mei 2019 wordt 

gehandhaafd zolang het nodig blijkt voor de openbare veiligheid en gezondheid. 

 

2. HOOGDRINGENDHEID - TOEVOEGEN VAN VOLGENDE PUNTEN AAN DE 

GEMEENTERAADSAGENDA : 

- LOKALE POLITIE - DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEID VOOR DE BENOEMING OF 

AANWERVING VAN DE LEDEN VAN HET PERSONEEL IN DE POLITIEZONE NAAR DE 

BURGEMEESTER 

- LOKALE POLITIE - AANSTELLING CONTRACTUELE POETSHULP (HALFTIJDS) - 

VERVANGINGSCONTRACT VAN ONBEPAALDE DUUR 

- LOKALE POLITIE - BENOEMING INSPECTEUR VAN POLITIE, MEDEWERKER 

INTERVENTIE/VERKEER 

• Op 27 mei 2019 ontving het gemeentebestuur een brief (gedateerd 24 mei 2019) van 

wnd. gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij wordt meegedeeld dat 

volgende besluiten van de burgemeester in hun uitvoering geschorst worden: 

◦ het besluit van 29 maart 2019 houdende de benoeming onder voorbehoud van 

slagen in de basisopleiding van een  inspecteur van politie, medewerker 

interventie/verkeer 

◦ het besluit van 3 april 2019 houdende de contractuele aanstelling van een poetshulp 

niveau D met vervangingsovereenkomst 

• Voor een vlotte werking van de politie is het noodzakelijk dat benoeming of aanwerving 

van politiepersoneel op een korte tijdsspanne kan gebeuren, waardoor een delegatie aan 

de burgemeester aangewezen is. 

• Het besluit van 29 maart 2019 houdende de benoeming onder voorbehoud van slagen in 

de basisopleiding van een inspecteur van politie, medewerker interventie/verkeer, dat in 

zijn uitvoering geschorst werd door de gouverneur wegens strijdigheid met artikel 56 

(WGP) voornoemd, zal door de burgemeester ingetrokken worden. 



 

 

Teneinde het personeelslid, dat als eerste gerangschikt was in de selectieprocedure niet in 

onzekerheid te laten, is het van belang dat de geschorste (en ingetrokken) beslissing van 

de burgemeester zo spoedig mogelijk vervangen wordt door een beslissing van de 

gemeenteraad. 

• Het besluit van 3 april 2019 houdende de contractuele aanstelling van een poetshulp 

niveau D met vervangingsovereenkomst dat in zijn uitvoering geschorst werd door de 

gouverneur wegens strijdigheid met artikel 56 (WGP) voornoemd, zal door de 

burgemeester ingetrokken worden. 

Teneinde het personeelslid, dat door de burgemeester aangesteld werd en prestaties 

verrichtte van 4 april tot 10 mei 2019 niet in onzekerheid te laten en de juridische toestand 

van haar contract te regulariseren, is het van belang dat de geschorste (en ingetrokken) 

beslissing van de burgemeester zo spoedig mogelijk vervangen wordt door een beslissing 

van de gemeenteraad. 

• Om bovenvermelde redenen wordt aan de gemeenteraad gevraagd volgende punten toe 

te voegen aan de gemeenteraadsagenda : 

◦ In openbare zitting: 

Lokale politie - delegatie van de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving 

van de leden van het personeel in de politiezone aan de burgemeester 

◦ In besloten zitting: 

Lokale politie - aanstelling contractuele poetshulp (halftijds) - vervangingscontract 

van onbepaalde duur 

◦ In besloten zitting: 

Lokale politie - benoeming inspecteur van politie, medewerker interventie/verkeer 

 

De gemeenteraad beslist om bij hoogdringendheid volgende punten toe te voegen aan de 

gemeenteraadsagenda : 

• In openbare zitting: 

Lokale politie - delegatie van de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving 

van de leden van het personeel in de politiezone aan de burgemeester 

• In besloten zitting: 

Lokale politie - aanstelling contractuele poetshulp (halftijds) - vervangingscontract 

van onbepaalde duur 

• In besloten zitting: 

Lokale politie - benoeming inspecteur van politie, medewerker interventie/verkeer 

 

 

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

24 APRIL 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 24 april 

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 

24 april 2019 goed. 

 



 

 

 

4. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERBESLUIT DD. 20 MEI 2019 - INVOER 

EENRICHTINGSVERKEER ZANDAKKERS OM DE VEILIGHEID VAN DE OMGEVING TE 

WAARBORGEN VOOR DE DUUR DAT DE SITE IN KLEIT NIET KAN WORDEN GEBRUIKT OM 

VEILIGHEIDSREDENEN 

• De burgemeester besliste op 16 mei 2019 maatregelen te treffen in het kader van het 

waarborgen van de openbare gezondheid n.a.v. vaststellingen van asbestvezels ter 

hoogte van site sporthal de Berken te Kleit. 

• De burgemeester besliste op 17 mei 2019 bijkomende maatregelen te treffen in het 

kader van het waarborgen van de openbare gezondheid n.a.v. vaststellingen van 

asbestvezels ter hoogte van site sporthal De Berken te Kleit. 

• De burgemeester besliste op 20 mei 2019 de invoer van een eenrichtingsverkeer in 

Zandakkers om de veiligheid van de omgeving te kunnen waarborgen voor de duur dat 

de site in Kleit niet kan worden gebruikt om veiligheidsredenen.  

• Gezien deze maatregelen dienen te worden uitgevoerd worden de leerlingen van de 

kleuterschool en het eerste leerjaar gehuisvest worden in IBO Zandloper in Zandakkers te 

Adegem. 

• De voor- en naschoolse opvang van alle leerlingen die normaal gebruik maken van de 

schoolse opvang van de school De Kleiheuvel. zal doorgaan in IBO in Zandakkers te 

Adegem. 

• In de zomervakantie is een eenrichtingsverkeer reeds van kracht in Zandakkers omwille 

van het feit dat tijdens de speelpleinwerking zich het probleem voordoet dat voertuigen 

zich aan de rand van de weg parkeren en verkeer normaliter in twee richtingen is 

toegestaan terwijl de rijbaan slechts 3,5 meter breed is.  Hierdoor ontstaan problemen 

inzake doorgang.  Omwille van bovenstaande reden en de momenteel hoogdringende 

huisvesting van leerlingen van de kleuterschool en het eerste leerjaar van De Kleiheuvel 

en de uitgebreide voor- en naschoolse opvang van alle leerlingen die normaal gebruik 

maken van de schoolse opvang van de school De Kleiheuvel, is het aangewezen om 

dringend eenrichtingsverkeer in Zandakkers te voorzien van zuid naar noord (zie plan in 

bijlage).   

 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 20 mei 2019 houdende de 

invoer van een eenrichtingsverkeer in de Zandakkers om de veiligheid van de omgeving te 

waarborgen voor de duur dat de site in Kleit niet kan worden gebruikt om veiligheidsredenen.  

In Zandakkers van huisnummer 1 richting huisnummer 21 (zuid naar noord) wordt 

eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf 20 mei 2019 om 19 u. om de veiligheid van de omgeving te 

waarborgen voor de duur dat de site in Kleit niet kan gebruikt worden om veiligheidsredenen. 

 

 

5. VOORLOPIGE VASTSTELLING BELEIDSPLAN MOBILITEIT 

• Het college van burgemeester en schepenen besprak in zitting van 21 mei 2019 het 

beleidsplan mobiliteit en ging akkoord dit te agenderen ter voorlopige vaststelling op de 

gemeenteraad van 29 mei 2019 

• Op 29 maart 2018 was er een toelichting van de draftversie van het beleidsplan aan de 

adviesraden en werd er schriftelijk advies ingewonnen dat werd voorgelegd aan het 

college van burgemeester en schepenen in september - december 2018  

• Op 9 mei 2019 vond de GBC plaats ter bespreking van het voorgelegde beleidsplan 

mobiliteit. 

• Het resultaat van deze GBC is dat het beleidsplan mobiliteit werd conform verklaard mits 

aanpassingen geformuleerd op de GBC. 



 

 

• Op 27 mei 2019 werd een gemeenteraadscommissie georganiseerd waar een 

uiteenzetting van het beleidsplan zal gegeven worden door het diensthoofd mobiliteit.  

De documenten zullen bezorgd worden aan de raadsleden op 22 mei 2019. 

• Er werden twee aanpassingen van de GBC gevraagd, nl. door Carolina De Winne en 

raadslid Valerie Taeldeman. Het actieplan werd aangepast zoals in het voorstel van 

Carolina De Winne en het verslag werd aangepast volgens de bewoordingen waarmee 

het raadslid akkoord gaat.  Op de wijziging van het verslag wordt een antwoord 

geformuleerd door de voorzitter van de GBC, Bart Van Hulle. 

 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld en er wordt 

beslist tot voortzetting van het participatietraject van juni 2010, m.n. dat na de Regionale 

Mobiliteitscommissie en de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad, een samenvatting 

van het beleidsplan wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en in het infomagazine. 

 

 

6. STRAATNAAMGEVING VERKAVELING HUYSMAN "TER WALLE" IN ADEGEM 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 maart 2019, de naam "Ter Walle"  toe te 

kennen aan de straat in de verkaveling Huysman. 

• Bij mail van 18 april 2019 gaf de cultuurraad naast de naam "Ter Walle" nog volgende 

mogelijke namen mee: Aoigemplein, Weverweg, Breihoek, Sint-Adrianusweg en Melkerij.  

De naam Melkerij is geïnspireerd door een artikel van Hugo Notteboom in het 23ste 

jaarboek van de heemkundige kring Het Ambacht Maldegem. 

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

bezwaren werden ingediend. 

• Het college van burgemeester en schepenen besprak de voorstellen van de cultuurraad 

en behoudt het voorstel van de naam "Ter Walle". 

 

Aan de nieuw aangelegde straat in de verkaveling Huysman wordt definitief de naam "Ter Walle" 

toegekend. 

 

 

7. VERKOOP GRONDEN RIOLERINGSWERKEN MIDDELBURG - AKTE 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 28 juni 2018, de grondinnames vanwege Aquafin, 

voor de realisatie van het Spam 11 project rioleringswerken Middelburg goed te keuren. 

• In het kader van het SPAM (strategisch plan afvalwater Maldegem) project nr 11 wordt 

het rioleringsstelsel van Middelburg aangesloten op de RWZI 

(rioolwaterzuiveringsinstallatie) Maldegem in de Krielstraat. 

• Voor de realisatie van het SPAM 11 project - Aquafin nr. 22710 - Aansluiten Middelburg op 

RWZI Maldegem, dient Aquafin grondinnemingen, erfdienstbaarheidszones en werkzones 

te realiseren. 

• Naast tal van private grondinnemingen langsheen de Schorreweg, het Fortunepad en de 

Eedschenkerkwegel, de Dijkstraat, wordt ook over gemeentelijke terreinen 

rioleringsinfrastructuur aangelegd. 

• De gemeenteraad ging in zitting van 28 juni 2018 akkoord met de door Aquafin 

voorgestelde overeenkomsten inzake aankoop en erfdienstbaarheden. 

 

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de verkoop van 141 m² grond ter hoogte van de 

Meulekreek en een erfdienstbaarheidszone van 56 m breedte ter hoogte van het perceel mits de 

sommen van respectievelijk 1.492,13 euro en 564 euro, goed. 

 

 

 



 

 

8. KOSTELOZE AFSTAND STUKJE HOGEBRANDDREEF - BEKRACHTIGING COLLEGEBESLISSING 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 1948 (BD 13 juli 1948), de erkenning van 

de buurtweg nr 84 bis als buurtweg. 

• Sinds de opmaak van de ingebonden atlassen der buurtwegen omstreeks 1850, worden 

regelmatig nieuwe wegen als openbare weg erkend en toegevoegd aan deze atlassen. 

• Vooral in de periode vlak na de tweede wereldoorlog werden tal van wegen op een 

bepaalde breedte als openbare weg erkend, zonder dat de eigenlijke bedding door de 

gemeente werd aangekocht of verworven via gratis grondafstand. 

• In het kader van de opmaak van de authentieke akte inzake de verkoop van het perceel 

Hogebrandreef 54, werd daarom door de gemeentelijk administratie voorgesteld om 

meteen ook de overdracht van de weg in de akte op te nemen. 

• Het lot A van het plan vanwege het Studieburo Goegebeur van 9 april 2019 omvat een 

oppervlakte van 67,83 m² grond die binnen de huidige grenzen van de Hogebranddreef 

valt. 

• Aangezien de partijen in de verkoop een snelle afhandeling van het dossier wensten, was 

het niet mogelijk om het dossier op voorhand aan de gemeenteraad ter goedkeuring 

voor te leggen. 

• Het Schepencollege besliste daarom in zitting van 14 mei 2019 om de kosteloze 

overname van de wegzate ter hoogte van Hogebranddreef 54 goed te keuren onder 

voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad in haar eerstvolgende 

zitting, en om de burgemeester en de algemeen directeur te machtigen om te 

overnameakte te ondertekenen namens het gemeentebestuur. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de kosteloze overname van het lot A van 67,83 m² grond ter 

hoogte van Hogebranddreef 54. 

 

 

9. ORGANISATIEBEHEERSINGSSYSTEEM: KADER EN KWALITEITSSYSTEMEN 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 29 juni 2011 het algemeen kader interne controle 

vast te stellen. Dit besluit wordt opgeheven. 

• De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zitting van 16 december 2014 het 

algemeen kader van organisatiebeheersing/interne controle vast te stellen. Dit besluit 

wordt opgeheven. 

 

De gemeenteraad stelt het kader voor organisatiebeheersing vast. 

 

 

10. OVERNAME OPENBARE VERLICHTING DOOR FLUVIUS 

• De gemeente Maldegem neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas 

deel aan de opdrachthoudende vereniging IMEWO 

• Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare 

verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle 

technologische evolutie op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. 

Lokale besturen krijgen tal van mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee ze 

hun beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van hun burgers, het 

lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. Daarnaast hebben de lokale 

besturen zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd tot doelstellingen op het 

vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing. 

• Als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius 

System Operator (hierna ‘Fluvius’) een actieve ondersteuning aanbieden bij de uitwerking 

van een beleid op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-infrastructuur (de 

netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties).  



 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten 

door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de 

Raad van Bestuur van IMEWO in zitting van 10 mei 2019 en keurt de beheersoverdracht goed 

inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare 

verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de 

in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend 

de semi-openbare verlichtingsinstallaties. 

 

De gemeenteraad beslist de inbreng die de gemeente heeft gedaan overeenkomstig het artikel 

van de statuten van IMEWO uit te breiden wat betreft: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen; 

• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn 

weergegeven in het reglement. 

 

De gemeenteraad besluit de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een 

inventariswaarde 31 december 2018 -  tegen een inbrengwaarde van 156.911 euro in cash (zijnde 

25% van de inbrengwaarde) en 470.732 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) 

in te brengen bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO. 

 

De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het 

in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels.  

De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de 

steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen die 

gebeuren per 1 juli 2019 zal dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de inventaris zijn op 

31 december 2018, waarna deze zal geactualiseerd worden ifv de effectieve datum van 

toetreding). 

 

 

11. IMEWO - ALGEMENE VERGADERING 2019 - GOEDKEURING AGENDA - MANDAAT 

VERTEGENWOORDIGER. 

• In een aangetekend schrijven dd. 25 april jl. deelde Imewo mee dat een algemene 

vergadering wordt georganiseerd op 24 juni 2019 te Bredene. 

• De gemeente Maldegem is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de 

opdrachthoudende vereniging Imewo. 

 

De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 24 juni 2019 goed. 

 

 

12.  IVM - ALGEMENE VERGADERING 2019 - GOEDKEURING AGENDA - MANDAAT 

VERTEGENWOORDIGERS 

• In een aangetekend schrijven dd. 17 april jl. deelde IVM mee dat een algemene 

vergadering wordt georganiseerd op 12 juni 2019 om 19.00 u te Eeklo.  

• 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 gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVM van 12 juni 2019 en de 

afzonderlijke agendapunten die dit vereisen, goed. 



 

 

 

 

13. VENECO - ALGEMENE VERGADERING 2019 - GOEDKEURING AGENDA - MANDAAT 

VERTEGENWOORDIGERS 

• De gemeente Maldegem is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco. 

• Veneco deelde in een aangetekend schrijven dd. 30 april 2019 mee de Jaarvergadering 

2019 te houden op 20 juni ek. om 18.00u. te Lochristi. 

• 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. 

 

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

de jaarvergadering van de Intergemeentelijke Vereniging VENECO die plaatsvindt op 20 juni 2019 

goed. 

 

 

14. ZEFIER - GARANTIEVERKLARING STRATEGISCHE PARTICIPATIES 

• De gemeente Maldegem is vennoot van de coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 

Schaarbeek.  

• De gemeente Maldegem wenst voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking 

van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap te erkennen en wenst om die reden 

de waarborg zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige 

financieringen uitdrukkelijk te bevestigen. 

• De waarborg vergroot de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten, 

hetgeen mede in het belang van de gemeente is, omdat dit de financierbaarheid van de 

Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de gemeente, en 

het rendement van de gemeente hierop, vergroot. 

 

De gemeenteraad beslist zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk borg te stellen ten aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van 

deze financiering(en) hierna de “Begunstigde(n)”):  

(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire 

schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is 

aangegaan en zal aangaan op verzoek van de gemeente (inclusief, doch zonder afbreuk te 

doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek 

van de gemeente) en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op verzoek 

van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) 

Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip 

van herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte 

van de) bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening 

aanhoudt, evenals alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), 

wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een 

financier of een (zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen 

en alle andere kosten en bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”); 

(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting 

tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in 

het kader van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, 

ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar 

niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, 



 

 

juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het 

Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de 

uitoefening van diens volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met 

betrekking tot het Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte 

van de) Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de gemeente 

(de “Schadeloosstellingsverbintenis”). 

 

 

15. ZEFIER - ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA - MANDATEN 

VERTEGENWOORDIGER 

• De gemeente is vennoot van de cvba Zefier. 

• Per brief van 18 maart jl. deelt Zefier mee dat een algemene vergadering wordt 

georganiseerd op 13 juni 2019 om 14.00u. in Brugge. 

• Het is aangewezen dat de gemeente als vennoot in de cvba Zefier 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 gemeenteraad keurt de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de algemene 

vergadering van cvba Zefier van 13 juni 2019 goed. 

 

 

16. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER(S) IN MEDOV VZW 

• Bij mail van 16 april 2019 vraagt de vzw Medov om een vertegenwoordiger (en ev. een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger) van de gemeente in de algemene vergadering van 

de vzw aan te duiden. 

 

De gemeenteraad duidt burgemeester Bart Van Hulle aan als effectief vertegenwoordiger en 

schepen Jason Van Landschoot als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de 

algemene vergadering van Medov vzw. 

 

 

17. LOKALE POLITIE - DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEID VOOR DE BENOEMING OF 

AANWERVING VAN DE LEDEN VAN HET PERSONEEL IN DE POLITIEZONE NAAR DE 

BURGEMEESTER 

• Artikel 56 van de Wet Geïntegreerde Politie biedt de mogelijkheid aan de gemeenteraad 

om per lopende legislatuur de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de 

leden van het personeel in de politiezone te delegeren naar de burgemeester, behoudens 

wanneer de burgemeester de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde van de 

selectiecommissie.  

• De gemeenteraad besliste vandaag om dit punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan 

de gemeenteraadsagenda van heden. 

• Deze delegatie beperkt zich tot de aanwerving en benoeming van het operationeel en 

administratief kader van de zone en is dus niet mogelijk voor de vacantverklaring, de 

samenstelling van de selectiecommissie of de verlenging van de beëindiging van 

contractuele betrekkingen.  

• Deze delegatie kan ook geen betrekking hebben op de aanwijzing van de Korpschef of de 

benoeming van officieren. 

• Indien de burgemeester wenst af te wijken van de rangorde zoals voorgesteld door de 

selectiecommissie dan dient de gemeenteraad te beslissen over de benoeming of 

aanwerving.  



 

 

• Een dergelijke delegatie heeft tot gevolg dat er sneller na de selectie tot effectieve 

benoeming of aanwerving kan overgegaan worden, hetgeen inhoudt dat eventuele 

kandidaten sneller aangeworven of benoemd kunnen worden in eigen zone.  

 

De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden van 

het personeel in de politiezone naar de burgemeester, behoudens wanneer de burgemeester de 

bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde van de selectiecommissie.  

De delegatie van de in artikel 1 vermelde bevoegdheid is geldig met ingang van heden en voor de 

resterende duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

 

18. VRAGEN 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

• Vraag van raadslid Valerie Taeldeman (CD&V): Asbest Kleit 

• Vragen van raadslid Anneke Gobeyn (CD&V):  

o Vertrek korpschef 

o Werking meeting.mobile 

• Vragen van raadslid Leandra Decuyper (CD&V):  

o GRUP Schipdonkkanaal 

o Centraal depot voor jeugdverenigingen 

• Vraag van raadslid Stefaan Standaert (Groen) 

o Lekvijverwegel 

• Vraag van raadslid Dino Lateste (Groen) 

o Stoomcentrum 

• Vraag van raadslid Marten De Jaeger (CD&V): Belasting economische bedrijvigheid - 

belangenconflict? 

- Vragen van raadslid Koenraad De Ceuninck (CD&V) 

o Werking adviesraden 

o Toekomstige invulling van Genieten van Maldegem 

• Vraag van raadslid Annelies Lammertyn (CD&V) : Parkeerverbod tijdens rioolreiniging : 

o Kan er in straten waar een reiniging wordt voorzien een parkeerverbod worden 

ingepland  ? 

o Kan dit worden opgenomen in het bestek voor het reinigen van de rioolkolken ? 

o Wie volgt dit op ? Parkeerverbod / kwaliteit van de reiniging ? 

 

 


