
PERSNOTA GEMEENTERAAD VAN 27 NOVEMBER 2019 

 

 

1. MEDEDELINGEN 

 

 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO-OPNAME VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 

VAN 30 OKTOBER 2019 

 

De notulen en de audio-opname van de zitting van de gemeenteraad van 30 oktober 

2019 worden goedgekeurd. 

 

 

3. REGLEMENT TOEKENNING ERETITELS 

 

• De gemeenteraad stelde op 19 december 2012 de voorwaarden vast voor de 

toekenning van de titel van ereschepen.  Op 28 maart 2013 werden de 

voorwaarden vastgesteld voor de toekenning van de titel van 

eregemeenteraadslid. 

• Naar aanleiding van de integratie van gemeente en OCMW is het aangewezen de 

voorwaarden voor het bekomen van eretitels voor schepenen en gemeente- en 

OCMW-raadsleden gelijk te stellen en de voorwaarden voor het bekomen van de 

titel van erelid van het vast bureau te bepalen. 

 

De gemeenteraad stelt het gezamenlijk reglement van het gemeente- en OCMW-bestuur 

voor het toekennen van de titel van ereschepen, respectievelijk lid van het vast bureau 

van het OCMW Maldegem en eregemeenteraadslid, respectievelijk erelid van de raad 

voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Maldegem vast  

 

 

4. SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIES 

 

• In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 

25 september 2019, wordt bepaald dat 3 commissies worden opgericht: 

◦ commissie persoonsgebonden zaken 

◦ commissie grondgebonden zaken 

◦ commissie algemene zaken en financiën 

• De commissies zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden die geen deel 

uitmaken van het college van burgemeester en schepenen en hebben als taak 

het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het 

verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop 

vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de 

beleidsvoering wenselijk wordt geacht. 

• Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar toekomen, door middel van een 

voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad.  



 

De gemeenteraad beslist om de gemeenteraadscommissies samen te stellen 

overeenkomstig de ontvangen voordrachten van de fracties: 

• Voor de commissie persoonsgebonden zaken: 

Open Vld: Kiran Van Landschoot, Annuska Van Hoorebeke 

N-VA: Peter Van Hecke, Katleen De Kesel 

De Merlaan: Geert De Roo, Christine Verplaetse 

CD&V: Anneke Gobeyn, Marten De Jaeger 

Groen: Dino Lateste 

Vlaams Belang: Timothy De Groote 

 

• Voor de commissie grondgebonden zaken: 

Open Vld: Kiran Van Landschoot, Henk Deprest 

N-VA: Peter Van Hecke, Katleen De Kesel 

De Merlaan: Geert De Roo, Christine Verplaetse 

CD&V: Leandra Decuyper, Boudewijn De Schepper 

Groen: Stefaan Standaert 

Vlaams Belang: Timothy De Groote 

 

• Voor de commissie algemene zaken en financiën: 

Open Vld: Wim Swyngedouw, Annuska Van Hoorebeke 

N-VA: Peter Van Hecke, Katleen De Kesel 

De Merlaan: Geert De Roo, Christine Verplaetse 

CD&V: Valerie Taeldeman, Koenraad De Ceuninck 

Groen: Stefaan Standaert 

Vlaams Belang: Timothy De Groote 

 

 

5. KENNISGEVING ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2020-2025 

 

• De wet op de geïntegreerde politiedienst van 7 december 1998 beschrijft de 

wettelijke bepalingen inzake het opstellen en goedkeuren van het zonaal 

veiligheidsplan (hierna ZVP) Hierin staat onder meer bepaald dat de 

gemeenteraden worden ingelicht over het goedgekeurd plan, met uitzondering 

van de gedeelten of gegevens die door de zonale veiligheidsraad als vertrouwelijk 

worden beschouwd.  

• De wet van 16 augustus 2016 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot 

organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 

legt de duur van de zonale veiligheidsplannen voortaan vast op 6 jaar. In deze wet 

wordt ook gepreciseerd dat «[...] de huidige zonale veiligheidsplannen worden 

verlengd tot 31 december 2019. De politiezones houden er rekening mee de 

actuele veiligheidsplannen af te stemmen op het nieuwe nationale veiligheidsplan 

2016-2019. Op 1 januari 2020 treden de nieuwe zonale veiligheidsplannen in 

werking.» 

 

• Op 3 juli 2019 ging de zonale veiligheidsraad akkoord met de nieuwe strategische 

doelstellingen opgenomen in het zonaal veiligheidsplan (ZVP) van de politiezone 

Maldegem. 

• Het ZVP biedt een overzicht van de organisatieontwikkeling binnen de lokale politie 

en laat toe om via evaluatie en heroriëntatie een optimale kwaliteit van het 



politiewerk te garanderen. Het ZVP houdt rekening met de verwachtingen van de 

burger, van de verschillende partners en bevat tevens de federale prioriteiten.  

• De politiezone verbindt zich er dus toe te werken rond een aantal prioritaire 

punten, maar verzorgt tegelijkertijd de basisfunctionaliteiten (onthaal, 

wijkwerking, slachtofferbejegening, interventie, verkeer, openbare orde en lokaal 

onderzoek) die op federaal vlak werden vastgelegd. 

• Volgende strategische doelstellingen werden opgenomen in het ZVP 2020-2025: 

1. Het doen dalen van het aantal verkeersongevallen met doden en/of 

lichamelijk letsel. 

2. Overlast en milieudelicten aanpakken door middel van bestuurlijke 

handhaving. 

• Daarnaast zijn een aantal onderwerpen zo belangrijk dat de lokale politie 

Maldegem deze als aandachtspunten opneemt: 

1. Beeldvorming huiselijk geweld: op basis van een grondige analyse van de 

problematiek van IFG (inter familiair geweld) wordt in eerste instantie 

onderzocht of een actieplan aan de orde is. Het is de zonale veiligheidsraad 

die op deze basis zal beslissen of verdere acties nodig zijn. 

2. Cybercrime: het thema van de informaticacriminaliteit evolueert continu, om 

hier niet achterop te raken moet er blijvend aandacht zijn voor de permanente 

bijscholing van de medewerkers.  

• Vanuit het vorige zonale veiligheidsplan werden volgende prioriteiten in opvolging 

meegenomen, dit zijn actieplannen waarvan de acties verder doorlopen in 

volgende jaren: 

◦ Domiciliefraude 

◦ Inbraken in gebouwen 

◦ Beeldvorming drugs 

• De uitvoering van het ZVP strekt zich vanaf nu uit over 6 jaar. De Korpschef is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, onder het gezag 

van de burgemeester en van de procureur des Konings. Het ZVP wordt vertaald 

naar operationele actieplannen . De zonale veiligheidsraad is verantwoordelijk 

voor de evaluatie van de uitvoering van de ZVP.  

 

De gemeenteraad neemt kennis van het goedgekeurde zonaal veiligheidsplan 2020-2025 

van de politiezone Maldegem. 

 

 

6. INTERCOMMUNALES - IVM - (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERING 2019 - 

GOEDKEURING AGENDA - MANDAAT VERTEGENWOORDIGERS 

 

• IVM houdt een (buitengewone) algemene vergadering op 11 december 2019 met 

volgende agenda: 

1. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2020) - bespreking. 

2. Begroting IVM 2020 - goedkeuring 

3. Financieel plan  2019-2025 - goedkeuring. 

4. Project optimalisatie afvalenergiecentrale - stand van zaken. 

5. Verlenging SOLVA als intercommunale en mogelijkheid tot uittreding - 

beslissing. 

6. Varia 

 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVM van 11 

december 2019 en de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen, goed. 



 

 

7. INTERCOMMUNALES - VENECO - ALGEMENE VERGADERING 

 

• De intergemeentelijke Vereniging Veneco organiseert haar jaarvergadering 2019 

op12 december ek, met volgende agenda: 

1. Akteneming/goedkeuring verslag 59ste jaarvergadering dd. 20 juni 2019. 

2. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2020 

3. Benoeming en desgevallen ontslag van  bestuurders en deskundigen 

 

De gemeenteraad keurt de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda va, 

de jaarvergadering van Veneco op 12 december 2019 goed. 

 

 

8. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN 

PARKEERPLAATSEN VOOR KORTE DUUR IN DE AALTERBAAN (N44A) 

 

• Op 6 augustus 2019 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart om de rijweg en 

de fietspaden van de N9 deel tussen het kruispunt met de Gentse Steenweg en het 

kruispunt met de Brielwegel een grondige opknapbeurt te geven.  

• In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer werd besloten om het 

parkeren in dit wegsegment te regelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Op 

het ganse traject werd een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld om de 

zichtbaarheid ter hoogte van de uitritten te verhogen. Op enkele plaatsen op het 

wegsegment worden uitzonderingen op het stilstaan- en parkeerverbod voorzien 

die vervat dienen te worden in een aanvullend reglement op het wegverkeer.  

• Daarnaast werd ook voorgesteld om een aantal parkeerplaatsen voor korte duur 

in te richten ter hoogte van de zuidwestelijke zijde van het rondpunt Martens, op 

de hoek Koningin Astridlaan - Aalterbaan (N44a), ter hoogte van de handelszaak 

Koningin Astridlaan 2. Uit nader onderzoek kon worden vastgesteld dat er op 

bovenvermelde locatie ruimte kan worden gecreëerd voor de inrichting van een 

zestal parkeerplaatsen.   

• Om de rotatie op die parkeerplaatsen te garanderen ten behoeve van de diverse 

handelszaken in de nabije omgeving en om eenvormigheid met de beperkte 

parkeerduurtijd in het centrum te creëren, wordt de parkeerduurtijd op deze 

parkeerplaatsen beperkt tot 30 minuten..  

 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van parkeerplaatsen voor 

korte duur in de Aalterbaan (N44A) goed en laat op volgende plaatsen tussen 09.00 uur en 

18.00 uur het parkeren toe voor maximum 30 minuten: 

Aalterbaan: zuidwestelijke zijde van rondpunt Martens, gelegen tussen de Koningin 

Astridlaan 2 en de Aalterbaan 115 op de 6 afgebakende parkeerplaatsen  

 

 

9. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN 

PARKEERMAATREGELEN OP DE N9 DEEL TUSSEN DE BRIELWEGEL EN DE GENTSE 

STEENWEG 

 

• Op 6 augustus 2019 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart om de rijweg en 

de fietspaden van de N9 deel tussen het kruispunt met de Gentse Steenweg en het 

kruispunt met de Brielwegel een grondige opknapbeurt te geven.  



• In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer werd besloten om het 

parkeren in dit wegsegment te regelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Op 

het ganse traject werd een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld om de 

zichtbaarheid ter hoogte van de uitritten te verhogen. Op enkele plaatsen op het 

wegsegment worden uitzonderingen op het stilstaan- en parkeerverbod voorzien 

die vervat dienen te worden in een aanvullend reglement op het wegverkeer.  

• De uitzonderingen hebben betrekking op  

◦ de invoer van een beperkte parkeerduurtijd tussen het kruispunt met de 

Melingstraat en het rondpunt N9 - Stationsstraat - N44a; 

◦ het stilstaan onder de viaduct toelaten; 

◦ het parkeren toelaten voor uitsluitend motorfietsen, personenauto's, auto's 

voor dubbelgebruik en minibussen ter hoogte van de Koning Leopoldlaan 101 

- 103.  

• Het doel van het stilstaan- en parkeerverbod is om enerzijds het zicht ter hoogte 

van de in- en uitritten te bevorderen (geparkeerde voertuigen hypothekeren 

namelijk het zicht op aankomend verkeer) en om het parkeren in de bermen tegen 

te houden anderzijds.  

• Een eerste afwijking op bovenstaande regel is dat het tussen de Melingstraat en 

het rondpunt N9 - Stationsstraat - N44a toegelaten wordt op bepaalde plaatsen in 

afgebakende parkeerstroken toch te parkeren. Om de rotatie op die 

parkeerplaatsen te garanderen ten behoeve van de diverse handelszaken in de 

omgeving, wordt in dit wegsegment de parkeerduurtijd beperkt tot twee uur. Er 

wordt gekozen voor een parkeerduurtijd van twee uur om eenvormigheid met de 

beperkte parkeerduurtijd in het centrum te creëren. 

• Een tweede afwijking op het stilstaan- en parkeerverbod is dat er onder de viaduct 

wordt voorgesteld om alsnog het stilstaan toe te laten door middel van een 

parkeerverbod. Deze maatregel is ten behoeve van vrachtwagens en andere 

voertuigen die zich even langs de kant wensen te plaatsen om iets op te zoeken, 

enz. 

• Een laatste afwijking op het stilstaan- en parkeerverbod op dit wegsegment van de 

N9, is dat het mogelijk wordt gemaakt voor personenvoertuigen (motorfietsen, 

personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen) om te parkeren op de 

afgebakende parkeerstrook ter hoogte van de handelszaken in de Koning 

Leopoldlaan met huisnummer 101-103 gezien op die plaats voldoende resterend 

openbaar domein is om een volwaardige parkeerstrook in te richten. Er wordt voor 

gekozen om enkel personenvoertuigen te laten parkeren om de zichtbaarheid ter 

hoogte van de uitrit niet al te veel te beperken. Hier wordt geen beperking in 

duurtijd opgelegd, gezien de handelszaken in de directe omgeving over voldoende 

parkeerplaatsen beschikken en de rotatie aldus niet zo van belang is. 

 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende het parkeerbeleid langs de N9 deel 

tussen de Brielwegel en de Gentse Steenweg goed en  

- Verbiedt het stilstaan en parkeren, op de  N9, deel tussen de Brielwegel en de 

Gentse Steenweg. 

- Staat het stilstaan en parkeren met een beperkte parkeerduurtijd toe, mits het 

voorleggen van de Europese blauwe parkeerschijf: 

o komende van Brugge:  

• op 1 parkeerstrook met een lengte van 28 meter, gevolgd door 1 

parkeerstrook met een lengte van 27 meter, gevolgd door 1 

parkeerstrook met een lengte van 22 meter vanaf de overzijde van 

Koningin Astridlaan huisnummer 11 tot en met huisnummer 20. 



• Op 1 parkeerstrook vanaf het begin huisnummer 10 over een lengte 

van 26 meter. 

• Op 2 parkeervakken ter hoogte van Koningin Astridlaan huisnummer 

2. 

o - komende van Eeklo: 

• Op 1 parkeerstrook met lengte van 91 meter vanaf Koningin 

Astridlaan uitrit huisnummer 111. 

- Laat het stilstaan toe op de N9 onder de viaduct in beide rijrichtingen. 

- Laat het parkeren voor personenvoertuigen toe te staan op de N9 ter hoogte van 

de huisnummers 101-103 op 1 parkeerstrook met een lengte van 48 m.  

 

 

10. GOEDKEURING VAN DE DADINGSOVEREENKOMST MET PROJECTVERENIGING 

COMEET INZAKE HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN DE PROJECTVERENIGING 

COMEET 

 

• Het gemeentebestuur Maldegem werd in kennis gesteld van de vraag van de 

projectvereniging COMEET om de huidige statuten van de projectvereniging aan 

te passen om het mogelijk te maken dat een gemeente die zijn lidmaatschap niet 

wenst te verlengen uitgesloten kan worden uit de projectvereniging.  

• Het college van burgemeester en schepenen is deze piste niet ongenegen op 

voorwaarde dat een dading wordt opgemaakt tussen het gemeentebestuur 

Maldegem en de projectvereniging COMEET waarin wederzijdse engagementen 

worden opgenomen.  

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overeenkomst van dading.  

 

 

11. WIJZIGING STATUTEN VAN DE PROJECTVERENIGING COMEET - INVOEGEN VAN DE 

MOGELIJKHEID OM EEN LID UIT TE SLUITEN. 

 

• De gemeenteraad besliste op 25 september 2019 om de samenwerking met de 

projectvereniging Comeet voor de periode 2020 - 2025 niet meer te verlengen. 

• Op 30 oktober 2019 hebben alle deelnemende besturen een schrijven vanwege 

de projectvereniging Comeet ontvangen met de vraag om in november een 

gemeenteraadsbeslissing te nemen betreffende de aanpassing van de huidige 

nog geldende statuten van Comeet (periode 2014-2019). 

• Daarbij wordt een voorstel van aanpassing van de statuten gedaan, die het 

mogelijk zou maken om een lid uit te sluiten. 

• Door de statuten op die manier aan te passen wil men vermijden om de 

projectvereniging Comeet te moeten ontbinden en nadien opnieuw te moeten 

oprichten ten gevolge het afhaken van één gemeente.  Logistiek is ontbinden en 

nadien heroprichten immers complex, inbegrepen het moeten ontslaan en 

nadien (her)aanwerven van personeel. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van wijziging van artikel 17 en 18 van de 

statuten van de projectvereniging Comeet. 

 

 



12. SPAM18 - VERBRANDEN BOS - KALLESTRAAT - ONTWERP 

 

• In zitting van de gemeenteraad van 16 september 2009 werd het strategisch plan 

afvalwater Maldegem (SPAM), met daarin ondermeer het SPAM18 project 

rioleringswerken Verbranden Bos - Kallestraat – Weide, goedgekeurd. 

• Op 7 november 2012 werd het RioAct takenpakket met daarin ondermeer het 

projectmanagement en werftoezicht op het project Verbranden Bos - Kallestraat – 

Weide, door de gemeenteraad goedgekeurd. 

• Voor het verder administratief uitwerken van het SPAM18 dossier, het opstarten 

van de aanvraag voor een omgevingsvergunning en het uitvoeren van 

grondinnames dient de gemeenteraad het geplande wegenistracé in de 

Verbranden Bos, Kallestraat (deel) en Zandakkers vast te stellen. 

• Door het studiebureau Jonckheere werden hiertoe ontwerpplannen opgemaakt. 

• Ten aanzien van de vorige agendering op de gemeenteraad werden aanpassingen 

aan het dossier doorgevoerd om tegemoet te komen aan de diverse 

bezwaarschriften die bewoners uit de Verbranden Bos overgemaakt hebben. Deze 

wijzigingen resulteerden in een aangepast hydraulisch ontwerp welke door de 

Ambtelijke Commissie van de Vlaamse Milieu Maatschappij op 27 augustus 2019 

werd goedgekeurd.  

• De voornaamste wijzigingen in het ontwerp situeren zich vooral in de Verbranden 

Bos waar in het deel waar bebouwing is aan beide zijden van de weg geen gracht 

meer is en er in die zone geen grondinnames meer zullen gebeuren. De weg van 

de Verbranden Bos werd verbreed van 4,1m naar 4,5m om het kruisen van verkeer 

beter mogelijk te maken en infiltreert deels ter plaatse in infiltratiekommetjes. Ten 

westen van de Gouden Dries wordt de gracht nog behouden en compenseert de 

verloren berging van het verdwijnen van de gracht. Verder werden ook nog 

afwaarts de Verbranden Bos de drempelpeilen verhoogd zodat er evenveel buffer- 

en infiltratievolume wordt gecreëerd als in het oorspronkelijk goedgekeurd 

voorontwerp.  

• De totale kostprijs van het dossier, wat betreft de gemeentelijke tussenkomst 

wordt geraamd op 1.871.286,33 euro (excl. BTW), waarvan 963.619,41 euro 

betoelaagbaar. 

• Voor het dossier zijn ook een aantal grondinnemingen nodig, die werden 

opgenomen in de onderhandelingsplannen private grondinnemingen. 

• Het grondinnemingsdossier van het project zal in een van de volgende 

raadszittingen worden voorgelegd voor de opstart van een onteigeningsdossier. 

 

De gemeenteraad keurt de ontwerpplannen van het dossiier Spam 18 Verbranden Bos, 

Kallestraat, goed.  

Voor de realisatie van de bijhorende grondinnemingen zal een onteigeningsdossier 

worden opgestart. 

 

 

13. UITBREIDINGSZONE BEDRIJVENTERREIN - AANLEG GROENBUFFERS EN 

AANVULLENDE PADEN 

Dit punt wordt verdaagd. 

 

 



14. INTREKKING RETRIBUTIEREGLEMENT OPSTALRECHT NUTSCABINES 

 

• De gemeenteraad stelde op 25 september 2019 het retributiereglement voor 

opstalrecht nutscabines vast. Deze beslissing werd genomen, om het ter 

beschikking stellen van percelen van openbaar domein, die dus niet 

verhandelbaar zijn, ten behoeve van de verschillende nutsmaatschappijen 

objectief en mits een vaste kostprijs vast te stellen. Dezelfde voorwaarden 

zouden op die manier tijdens de ganse legislatuur gehanteerd worden. 

• Het retributiereglement opstalrecht nutscabines werd overeenkomstig het 

decreet lokaal bestuur overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur 

voor het administratieve toezicht. 

• Bij brief van 4 november 2019 vanwege het Agentschap Binnenland Bestuur stelt 

de waarnemend gouverneur dat het toekennen van een zakelijk recht (hier 

opstalrecht) door de gemeente aan een andere partij niet via een retributie kan 

geregeld worden. 

• De waarnemend gouverneur stelt ook dat voor het vervreemden van onroerende 

goederen van de gemeente het bestuur een geldig en recent schattingsverslag 

nodig heeft voor de objectieve waardebepaling van de onroerende transactie. 

• Voormelde strijdigheid met het recht heeft tot gevolg dat voormeld 

retributiereglement het voorwerp kan uitmaken van een toezichtsmaatregel, 

zijnde een vernietiging. 

• Om deze toezichtsmaatregel te vermijden vraagt het Agentschap Binnenlands 

bestuur de intrekking van het retributiereglement opstalrecht nutscabines van 25 

september 2019. 

 

De gemeenteraad trekt het retributiereglement opstalrecht nutscabines van 

25 september 2019, in. 

 

 

15. SCHOLENGEMEENSCHAP MEETJESLAND - GOEDKEURING JAARVERSLAG & 

JAARREKENING 

 

• Bij gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014 werd beslist de interlokale 

vereniging scholengemeenschap Meetjesland voor de periode 1 september 2014-

31 augustus 2020, verder te zetten. 

• De begroting en de rekening moeten samen met het jaarverslag van de 

interlokale vereniging ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

• De rekening vertoont een poistief saldo van € 608,52.  

• De uitgaven bedroegen € 26.227,98, de inkomsten € 26.886,50. 

• De begroting 2019-2020 voorziet in inkomsten ten belope van € 9.804 en in 

uitgaven ten belope van € 9.804. 

 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018-2019 goed met een positief saldo van 

€ 608,52 en de begroting 2019-2020 van de scholengemeenschap Meetjesland goed. 

 

 

16. VK- ADEGEM - TOESTAAN HUURTOELAGE 

 

• In een mail dd. 19 september 2019 vraagt de mede-eigenaar van de gronden 

waarop de voetbalterreinen van VK Adegem gevestigd zijn om de betaling van de 

achterstallige huurgelden die VK Adegem nog verschuldigd is. 



• Sinds 2016 zou geen huurgeld meer betaald zijn voor het gebruik van de 

terreinen. 

• Ten gevolge hiervan zou momenteel een huurschuld van € 11.444 bestaan in 

hoofde van VK Adegem. 

• Bij gebrek aan betaling overwegen de eigenaars om een einde te stellen aan het 

gebruik van onze gronden door VK Adegem." 

• De gemeente kan, naar analogie met VK Akkers Middelburg, de betaling van de 

huurgelden voor het gebruik van de voetbalterreinen van VK Adegem overnemen 

vanaf 1 januari 2019.  

• Het betalen van deze huurlast komt neer op een nominatieve subsidie voor VK 

Adegem. 

 

Een jaarlijkse toelage wordt toegekend aan voetbalclub VK Adegem van € 2.861 ter 

betaling van de huurgelden voor de door VK Adegem gebruikte voetbalterreinen aan de 

Waleweg te Adegem. 

 

 

17. TOEGESTANE LENING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (AGB) MALDEGEM - 

GOEDKEURING 

 

• Het AGB Maldegem dient de kapitaalsubsidie terug te betalen voor een bedrag 

van 170.000,00euro 

• De liquiditeitspositie van het AGB Maldegem laat geen integrale en onmiddellijke 

terugbetaling toe. 

• Het is aangewezen dat de Gemeente ter financiering een lening toestaat aan het 

AGB Maldegem. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de leningsovereenkomst tussen de gemeente 

Maldegem en het AGB Maldegem betreffende de teruggevorderde kapitaalsubsidies. 

 

 

18. AANPASSING PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (AGB) 

MALDEGEM 

 

• Artikel 240 §4 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat het autonoom 

gemeentebedrijf de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf 

geleverde prestaties vaststelt binnen de grenzen van de in de 

beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering. De 

maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de 

beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

• In artikel 7 van de beheersovereenkomst tussen het AGB Maldegem en de 

gemeente Maldegem wordt bepaald dat het AGB een voorstel van tarieven 

formuleert waarover de gemeenteraad zich uitspreekt. De modaliteiten en de 

berekeningswijze van de prijssubsidies worden vastgesteld in een apart 

prijssubsidiereglement.  

• Het prijssubsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in haar 

zitting van oktober 2018. 

 

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement voor de sporthal MEOS, de tennis 

terreinen, het Sint-Anna zwembad en de Ethias cross goed.. 



 

19. MEERJARENPLANAANPASSING NR. 1 2019 – AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 

(AGB) MALDEGEM 

 

• Jaarlijks dient door het AGB een ondernemingsplan opgesteld te worden. Het 

ondernemingsplan legt de doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf 

vast.  Om deze doelstelling te vervullen is een goede financiële basis noodzakelijk 

die jaarlijks werd vastgelegd in het ondernemingsplan en in het meerjarenplan 

2019.  Het meerjarenplan bestaat uit de strategische nota, de financiële nota en 

de bijkomende toelichtingen 

• Het meerjarenplan 2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in haar 

zitting van december 2018. 

 

• Er werd door de raad van bestuur van het AGB een meerjarenplanaanpassing nr. 

1 2019 opgemaakt waarbij het kasresultaat positief is maar de 

autofinancieringsmarge negatief.  

• De geconsolideerde autofinancieringsmarge met gemeente en OCMW is positief. 

 

De meerjarenplanaanpassing nr. 1 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem 

wordt goedgekeurd. 

 

 

20. BEGROTING 2020 Hulpverleningszone (HVZ) MEETJESLAND 

 

• Artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid stelt dat 

de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke 

gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden uitbetaald. De dotaties van 

de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de zoneraad op 

basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken 

gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het 

jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. 

• Bij gemeenteraadsbesluit van 22 november 2018 werd goedkeuring verleend aan 

de zonale verdeelsleutel. 

• De zoneraad heeft in haar zitting van 16 oktober 2019 de begroting 2020 

vastgesteld zoals in bijlage.  

• De dotaties per gemeente worden berekend op basis van de zonale 

verdeelsleutel. Voor de gemeente Maldegem is deze 26,06%. 

• De dotatie voor de gewone dienst bedraagt 522.359,34 euro, de dotatie voor de 

buitengewone dienst bedraagt 34.286,54 euro. 

 

Aan de gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2020 van de Hulpverleningszone 

Meetjesland en keurt volgende dotaties goed: 

- 522.359,34 euro voor de gewone dienst van de begroting 2020 

- 34.286,54 euro voor de buitengewone dienst van de begroting 2020 

 

 


